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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID “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 participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time. 
 All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
 Moderator is 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. 

 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program. 

 

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 
 Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 

konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 
 Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
 Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
 Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
 Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
 Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir. 
 Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
 Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
Dikkat Edilmesi Gerekenler- TEKNİK BİLGİLER 

 Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 

 Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 

 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID numarası 
gönderilecektir. 

 Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 

 Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 

ÖNƏMLİ, XAHİŞ EDİRİK DİQQƏTLƏ OXUYASINIZ 
 Konfransımızda Yazı Qaydalarına uyğun göndə rilmiş və  elmi komissiyadan keçə n mə ruzə lə r üçün  online 

(video konfran şə klində ) çıxış imkanı verilə cə kdir. 
 Online mə ruzə  üçün https://zoom.us/join  linki üzə rində n daxil olaraq “Meeting ID or Personal Link 

Name” yerinə  ID nömrə sinə  daxil olaraq konfransa qoşula bilə rsiniz. 
 ZOOM tə dbiqi pulsuzdur və  yeni hesab açmağa ehtiyac yoxdur 
 ZOOM tə dbiqi qeydiyyatdan keçmə də n istifadə  edilə  bilir 
 Tə dbiq planşet, telefon və  komputerlə rdə  mümkündür 
 Hə r iclasda mə ruzə çilə r mə ruzə  saatından 5 də qiqə  ə vvə l konfransa bağlanmış olmaları lazımdır 
 Bütün konfrans iştirakçıları canlı qoşularaq bütün mə ruzə lə ri izlə yə  bilə rlə r.  
 Moderator – iclasdakı çıxış və  elmi diskussiyalar (sual-cavab) hissə sində n mə suldurlar 

 
Nə zə r Yetirilmasi Vaxib Olanlar – TEXNİKİ BİLGİLƏ R 

 Komputerlə rinizdə  mikrafon olduğunə  və  saz və ziyyə tdə  olmasına ə min olmalısınız. 

 ZOOM-da ekran paylaşma xüsusiyyə tini bacarmalısınız 

 Qə bul edilə n mə qalə  sahiblə rinin mail adresinə  ZOOM tə dbiqində ki linkə  aid İD nömrə si 
göndə rilə cə kdir. 

 Sertifikatlar konfransdan sonra sizlə rə  PDF olaraq göndə rilə cə kdir. 

 Konfrans proqramında  yer və  saat də yişikliyi kimi tə lə blə r nə zə rə  alınmayacaqdır. 
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MODERATOR: Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL 

Authors Affiliation Presentation title 

Assoc. Prof. Dr. Recep Önal Giresun University, Turkey 
THE PHENOMENON OF TAKFIR IN IMAM BIRGIVĪ’S SYSTEM OF 

THOUGHT 

Assoc. Prof. Dr. Recep Önal Giresun University, Turkey 
SEMANTIC ANALYSIS WITH PSYCHO-KALAM CONTENT ON 

PATIENCE AS A COPING MECHANISM IN MAWLĀNĀ JALĀL AL-
DĪN RŪMĪ THOUGHT 

Hasanov Rahim Rafig Oglu Azerbaijan National 
Academy of Science 

ARMENIAN PROVOCATIONS IN THE UYEZDS OF AZERBAIJAN IN 
1917-1918 

Assoc. Prof. Dr. İmam Bakır 
KANLI  

Mert YENİ 
Marmara University, Turkey 

AN EVALUATION OF THE ECO-FACISM CONCEPT THROUGH 
SYRIAN MIGRANTS RESIDING IN TURKEY 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL Istanbul Technical 
University, Turkey 

IMPORTANCE of MIDDLE CORRIDOR for MODERN SILK ROAD 

Assoc. Prof. Seda Topgul Akdeniz University, Turkey 
CLIMATE CHANGE-RELATED MIGRATION MOVEMENTS THE 

CONCEPT OF MIGRATION AND LEGAL GAP IN TERMS OF 
CLIMATE MIGRATION 

Assoc. Prof. Seda Topgul Akdeniz University, Turkey 
WORK, FAMILY LIFE BALANCE AND FAMILY FRIENDLY POLICIES 

IN THE SHADOW OF COVID-19 

Mekhti Bagirov - 
ESSENCE OF THE KARS AGREEMENT AND NAKHCHIVAN: SOCIO-

ECONOMIC APPROACH AND RESULTS 

Assoc. Prof. Dr. Yusif 
Hüseynov 

Assoc. Prof. Dr. Bağır 
Babayev 

Assoc. Prof. Dr. Reşad 
Asgerov 

Assoc. Prof. Dr. Novruzeli 
Rehimov 

Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

ARMENI'S STATE POLICY TOWARDS THE MUSLIM-TURKIC 
WORLD: ISLAMOPHOBIA AND TURKOPHOBIA 

Natalia Potera 

Katarzyna Włodarczyk 

Adam Mickiewicz University, 
Poland 

THE NEW ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT AND ITS 
CONSEQUENCES FOR THE MIDDLE EAST 

(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. 
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MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Polad ALİYEV 

Authors Affiliation Presentation title 
Prof. Sanjeev Kumar Gupta 

Dr. R.K. Manhas 
Govt. Degree College 

Billawar, India 
ETHNO-MEDICINAL PLANTS USED BY BAKERWAL TRIBE IN THE 

SIWALIK HILLS OF MANSAR, JAMMU AND KASHMIR, INDIA 

Aysel Heydarova Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

TAXONOMIC COMPOSITION AND BIOECOLOGICAL STRUCTURE 
OF THE PAPAVERACEAE JUSS CHAPTER SPREAD IN THE 

DARIDAG MOUNTAIN FLOOR OF THE NAKHCHIVAN 
AUTONOMOUS REPUBLIC 

Şeniz Öziş Altınçekiç  

Erdinç Altınçekiç 
Bursa Uludag University, 

Turkey 
FACTORS AFFECTING WELFARE IN SHEEP DURING ROAD 

TRANSPORT 

İrfan Yarımoğlu  

Ummahan Çetin Karaca 
Selçuk University, Turkey 

EFFECT OF ELEMENTAL SULFUR AND BACTERIA INOCULATION 
ON SOME YIELD ELEMENTS OF RADISH PLANT 

Omar Amjed Hasan Chalabee 

Ummahan Çetin Karaca 
Selçuk University, Turkey 

EFFECT OF DIFFERENT DOSES OF VERMICOMPOST ON SOIL 
RSPIRATION OF CADMIUM-CONTAMINATED SOIL 

Nazire MİKAİL  

Assoc. Prof. Dr. Arzu ÇIĞ 
Siirt University, Turkey 

IMPLEMENTATION OF APRIORI ALGORITHM IN SURVEY 
ANALYSIS 

Dr. Martin Binde, Gasu 

Dr. Samuel, Yakubu 

Alabi, Gbemisola Islamiat 

Osun State University, 
Nigeria 

ASSESSMENT OF PUBLIC GREEN INFRASTRUCTURE UPGRADE 
AND QUALITY OF LIFE IN OSOGBO, OSUN STATE 

Fatih ÇIĞ  

M. Zeki KARİPÇİN 
Siirt University, Turkey 

THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD 
ACTIVITY ON THE SEEDLING OF CUCUMIS MELO VAR. AGRESTIS 

SEEDS UNDER SALT STRESS 

M. Zeki KARİPÇİN 

Fatih ÇIĞ 
Siirt University, Turkey 

THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD 
ACTIVITY ON THE SEEDLING OF LYCOPERSICON ESCULENTUM L. 

SEEDS UNDER SALT STRESS 

(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. 
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MODERATOR: Muhammad Arslan Ashraf 

Authors Affiliation Presentation title 

Prof. Dr. Harun Kaman Akdeniz University, Turkey 
IRRIGATION MANAGEMENT FOR SOME VEGETABLES GROWN IN 

GREENHOUSE CONDITIONS 

Prof. Dr. Harun Kaman Akdeniz University, Turkey 
SALINITY PROBLEM IN SOIL AND SOLUTION SUGGESTIONS IN 

UNDERCOVER AGRICULTURE 

Fausat Motunrayo Ibrahim Forestry Research Institute 
of Nigeria 

DEVOTION TO AGRICULTURE AMONG NIGERIAN FARMERS: 
GENDER-SENSITIVE ANALYSES USING SECONDARY DATA 

SALAKO, OLUWASEUN 
ADEWALE 

Adamu, Auwal Mohammed 

Federal Polytechnic Ilaro, 
Nigeria 

EFFECT OF AGRICULTURAL CO-OPERATIVE SOCIETIES ON THE 
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN OGUN STATE (A STUDY 

OF IDOBI AGRICULTURAL CO-OPERATIVE SOCIETY ILARO) 

Muhammad Arslan Ashraf 
Government College 

University Faisalabad, 
Pakistan 

IMPROVEMENT IN ABIOTIC STRESS TOLERANCE OF PLANTS 
THROUGH SEED PRIMING 

Oyewo, I.O 

Oladeebo, J.O 

Raufu, M.O 

Oladele, A. B 

Forestry Research Institute 
of Nigeria 

Ladoke Akintola University 
of Technology, Nigeria 

SUSTAINABLE LAND MANAGEMENT PRACTICES FOR 
SUSTAINABLE AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN OYO STATE, 

NIGERIA 

Murat Kibar Artvin University, Turkey 
INTRAOPERATIVE EFFECTS OF INTRATESTICULAR PROKAINE ON 

HAEMODYNAMIC RESPONSES IN MALE CATS UNDERGOING 
ROUTINE CASTRATION 

Murat Kibar Artvin University, Turkey 
EFFECTS OF XYLAZINE/KETAMINE ANESTHESIA AND THEIR 
REVERSAL BY ATIPAMEZOLE ON OCULAR PARAMETERS AND 

MONITORED ANESTHESIA CARE IN CATS 

Aysun CAVUSOGLU Kocaeli University, Turkey 
THE EFFECT OF GROWING MEDIA ON PLANT GROWTH AND 

FLOWER LONGEVITY OF TULIPA GESNERIANA L. 

YAKUBU Deborah Ayodele 

E. A. Babatope Elijah 
Ayomide 

Osun State University 
Osogbo, Nigeria 

ENVIRONMENTAL POLLUTION AND ITS EFFCTS ON URBAN 
RESIDENTS IN OSOGBO, NIGERIA 

(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. 
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MODERATOR: Mirna Fawaz 

Authors Affiliation Presentation title 

Mirna Fawaz Beirut Arab University, 
Lebanon 

E‐LEARNING: DEPRESSION, ANXIETY, AND STRESS 
SYMPTOMATOLOGY AMONG LEBANESE UNIVERSITY STUDENTS 

DURING COVID‐19 QUARANTINE 

Aytuğ Okumuş  

Gamze Elmas  

Arzu Binici 

Zeynel Kılıç  

Hülya Şimşek 

Republic of Turkey Ministry 
of Health 

Ankara University, Turkey 

Bozok University, Turkey 

ANTITUBERCULOSIS ACTIVITIES OF 2-CIS-4-ANSA AND 
SPIROCYCLOTETRAPHOSPHAZENE DERIVATIVES CONTAINING 

DIFUNCTIONAL REAGENTS 

Gamze Elmas  

Aytuğ Okumuş  

Mehtap Yakut  

Arzu Binici 

Zeynel Kılıç  

Dila Koyunoğlu  

Leyla Açık 

Republic of Turkey Ministry 
of Health 

Ankara University, Turkey 

Gazi University, Turkey 

PARTLY AND FULLY PRIMER AMINE SUBSTITUTED MONO-
FERROCENYLCYCLOTETRAPHOSPHAZENES: THE 

INVESTIGATIONS OF SYNTHESES, THE ANTIMICROBIAL AND DNA 
CLEAVAGE ACTIVITIES 

Mustafa FİLİZ  

Gültekin KEÇECİ 
Artvin Çoruh University, 

Turkey 
EVALUATION OF THE PROJECT FOR THE CONTENT OF 

EVIDENCE-BASED PRACTICE IN HEALTH SERVICES IN TURKEY 

Gültekin KEÇECİ 

Mustafa FİLİZ 
Artvin Çoruh University, 

Turkey 
MULTI-DIMENSIONAL STUDY OF THESES RELATED TO 

ECONOMIC EVALUATION IN THE FIELD OF HEALTH 

Aysun Suleymanova Nakhchivan State University PHYSIOLOGICAL SYMPTOMS OF NEWBORN BABIES 

Oğuzhan ALTUNOĞLU 

Huri Seval GÖNDEREN 
ÇAKMAK 

Bafra İlçe Devlet Hastanesi, 
Turkey 

Çankırı Karatekin 
University, Turkey 

CAREGIVER BURDEN AND CHALLENGES OF CAREGIVERS OF 
INPATIENT IN THE PALATIVE CARE CLINIC: THE MIXED METHOD 

Yana Koleva 

Ivelin Iliev 

Svetlana Georgieva 

University “Prof. Assen 
Zlatarov”, Bulgaria 

“Prof. Paraskev Stoyanov”, 
Bulgaria 

COMPARATIVE STUDY OF MOLECULAR PROPERTIES AND THE 
BIOACTIVITY SCORE OF A NEWLY SYNTHESIZED BEXAROTENE 

DERIVATIVE AND ITS PARENT STRUCTURES 

(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. 
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MODERATOR: Dr. Mustafa Latif EMEK 

Authors Affiliation Presentation title 

İbrahimov M.S. Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

INCIDENCES OF NEWBORN DEFECTS AND THEIR STRUCTURES IN 
CHILDREN IN NAKCHIVAN AUTONOMIC REPUBLIC IBRAHIMOV 

M.S. 

Faik GÖKALP Kırıkkale University, Turkey The theoretical research for the anticancer properties of Vitamin A 

Igor Korsun 

Maryna Monchuk 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk 
National Pedagogical 

University, Ukraine 

BIONICS IN SCIENCE EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE 
FORMATION OF STUDENTS' PROFESSIONAL COMPETENCE 

Assist. Prof. Dr. Ebru DENİZ  

Çiğdem MUŞTU  

Kamil BOSTAN 

İstanbul Aydın University, 
Turkey 

EDIBLE INSECTS AS AN ALTERNATIVE FOOD AND INSECT-BASED 
FOOD 

Gökşen GÖRGÜLÜ Sağlık Bilimleri University, 
Turkey 

INVESTIGATION OF DISEASE-FREE SURVIVAL AND OVERALL 
SURVIVAL RESULTS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH UTERINE 

ADENOSARCOMA 

Selva Ezgi AŞKAR 

Özlem OVAYOLU 

Mustafa Kemal University, 
Turkey 

Gaziantep University, Turkey 

THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON RHEUMATOID 
ARTHRITIS PATIENTS AND EVIDENCE-BASED CARE 

RECOMMENDATIONS 

V. Lokesha 

Sushmitha Jain 

A.S.Maragadam 

V. S. K. University Ballari, 
India 

On certain topological Indices and M-polynomials for the 
Treatment of COVID-19 

V. Lokesha 

A.S.Maragadam 

Sushmitha Jain 

V. S. K. University Ballari, 
India 

CERTAIN TOPOLOGICAL INDICES AND RELATED POLYNOMIALS 
FOR POLYSACCHARIDES 

Semanur Aslan 

Assoc. Prof. Dr. Menekşe 
Seden Tapan- Broutin 

Assoc. Prof. Dr. Hatice Kübra 
Güler-Selek 

Institute of Educational 
Sciences, Turkey 

Bursa Uludağ University, 
Turkey 

OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS ON 
THE APPROACH OF ASSESSMENT APPROACH TO THE 

CONSTRUCTOR APPROACH AND THE QUESTIONS REGARDING 
THE TRANSFER TO HIGH SCHOOL EXAMS 

(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. 
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MODERATOR: Assoc. Prof. Dr Khodr Z. Awad  

Authors Affiliation Presentation title 

Dilara Karaman  

Ahmet Onur Girişgin  

Oya Girişgin 

Bursa Uludag University, 
Turkey 

IS THE INEVITABLE END OR THE HAPPY END? IN SILICO 
ANTHELMINTIC RESISTANCE DEVELOPMENT SCENARIO, 

ARTEANNUIN-B IS IN THE LEADING ROLE 

Assoc. Prof. Dr. Ayşe 
Aslantürk 

Prof. Dr. Yusuf Kalender 

İrem Songür 

Gazi University, Turkey PROTECTIVE ROLE OF CURCUMIN ON OXIDATIVE STRESS 
INDUCED BY METHOMYL IN BRAIN TISSUE 

Shahryar Sorooshian University of Gothenburg, 
Sweden 

SUPPLY CHAIN FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS VIA 
MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING 

Yasaman Parsia 

Shahryar Sorooshian 

University of Gothenburg, 
Sweden 

VACCINES FROM EXPLORATORY STEPS TO MANUFACTURING 
AND LOGISTICS 

Gashaw Garedew 
Woldeamanuel 

Wolkite University, Ethiopia 
PREVALENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

(COPD) AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG ADULTS IN 
ABESHGE DISTRICT, ETHIOPIA: A CROSS SECTIONAL STUDY 

Şeyma Yalçınkaya 

Yasemin Boy 

Mukadder Mollaoğlu 

Tokat Gazi Osman Paşa 
University, Turkey 

Sivas Cumhuriyet University, 
Turkey 

CORE STONE IN DIABETES MANAGEMENT: PATIENT EDUCATION 

Seda Şan 

Mukadder Mollaoğlu 

Yasemin Boy 

Sivas Cumhuriyet University, 
Turkey 

Tokat Gazi Osman Paşa 
University, Turkey 

THE IMPROVEMENTS MADE IN THE FIELD OF PALLIATIVE CARE 
IN TURKEY AND WORLD 

Melike Yılmaz 

Yasemin Boy 

Mukadder Mollaoğlu 

Sivas Cumhuriyet University, 
Turkey 

Tokat Gazi Osman Paşa 
University, Turkey 

PATIENT EDUCATION AND ADAPTATION TO THE TREATMENT 
OF THE PATIENT WITH HEART FAILURE 

Tuğçe YILMAZ 
Yasemin Boy 
Mukadder Mollaoğlu 

Sivas Cumhuriyet University, 
Turkey 

Tokat Gazi Osman Paşa 
University, Turkey 

NURSING CARE OF PATIENT WITH HYPERTENSION ACCORDING 
TO GORDON’S FUNCTIONAL HEALTHCARE MODEL: CASE REPORT 

Assoc. Prof. Dr. Khodr Z. 
Awad 

Jinan University, Lebanon 
COVID-19: Misconception and Stigmatization among Lebanese 

Residents 

(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. 
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MODERATOR: Eugenia FAGADAR-COSMA 

Authors Affiliation Presentation title 

Ruhat Arslan  

Songul Doganay  

Nurten Bahtiyar 

Istinye University, Turkey 

Sakarya University, Turkey 

Istanbul University- 
Cerrahpasa, Turkey 

NICOTINAMIDE INCREASES ANTIOXIDANT CAPACITY IN 
CEREBRAL ISCHEMIA REPERFUSION INJURY 

Elif Sena Dusgun  

Yasemin Karaaslan  

Seyda Toprak Celenay 

Fenerbahce University, 
Turkey 

Beykent University, Turkey 

Ankara Yildirim Beyazit 
University, Turkey 

COMPARISON OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOM SEVERITY 
AND QUALITY OF LIFE IN OBESE MEN AND NON-OBESE MEN: A 

PILOT STUDY 

C.A.Ahmedova  

Fatma EROL 
Adıyaman University, 

Turkey 

PHASE EQUILIBRIUM OF THE TI 2 Se-TIPr 2 Se 4 SYSTEM, 
INVESTIGATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF 

THE PHASES FORMED 

S.H.Memmedova  

F.M. Sadıgov 

C.A.Ahmedova 

Bakü State University, 
Azerbaijan 

Adıyaman University, 
Turkey 

INVESTIGATION OF CHEMICAL MUTUAL EFFECT IN CeTe-Sb 2 Te 
3 ve CeTe-Bi 2 Te 3 SYSTEM 

Eugenia FAGADAR-COSMA 
Institute of Chemistry 

“Coriolan Dragulescu”, 
Romania 

METALLOPORPHYRINS AS ELECTROCHEMICAL MEDIATORS FOR 
HYDROGEN PEROXIDE DETECTION 

Semra Yılmazer Keskin 
Sakarya University, Turkey 

BIOTRANSFORMATION OF (E)-3-(furan-2-yl)-1-(p-tolyl)prop-2-
en-1-one by Cladosporium sphaerospermum 

Semra Yılmazer Keskin 

Fatih Sönmez 

Kudret Yıldırım 

Vusala Ismayılova 

Sakarya University, Turkey 
BIOTRANSFORMATION OF (E)-3-phenyl-1-(p-tolyl)prop-2-en-1-

one by Ulocladium chartarum MRC 72584 

SHI JIAJIE Gasudarski University, 
Azerbaycan 

Methodological aspects of assessing the economic efficiency of 
innovations of oil and gaz fields 

(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. 
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MODERATOR: Dr.  Alan Reed LIBERT 

Authors Affiliation Presentation title 

Asst. Prof. Dr. Özlem Kaya 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Aytaç 

Hitit University, Turkey 

Aydın Adnan Menderes 
University, Turkey 

ON HANS HOLBEIN'S PAINTINGS OF AMBASSADORS AND THEIR 
DEPICTED TEXTILES 

Sarfraz Ahmad Pakistan institute of 
development economics 

SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL IMPACT OF SUFI SHRINES: A 
CASE STUDY OF MITTHAN KOT 

Alan Reed LIBERT University of Newcastle, 
NSW, Australia 

WORDS FOR BERRIES IN ARTIFICIAL LANGUAGES 

Turkan Guliyeva Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

ARTISTIC EMBROIDERY IN MEDIEVAL AZERBAIJANI 
DECORATIVE APPLIED ART 

Stephen Ogheneruro 
Okpadah University of Ilorin, Nigeria Towards a Futuristic Pandemic Cinema 

Elmira Musayeva Tahirovna Azerbaijan University of 
Architecture and 

Construction 
RELIGIOUS STRUCTURES IN ISMAIL AND THEIR DIRECTIONS 

Assoc. Prof. Dr. Güzide ŞENEL 
Amasya University, Turkey 

USE OF TOPOLOGY IN DAILY LIFE: TRANSITION BETWEEN 
CURVES 

Mai An Tran Thi The University of Da Nang, 
Vietnam 

WATER WORSHIP IN SOUTHEAST ASIAN COUNTRIES 

Adile SARITAŞ  

Assoc. Prof. Dr. Yılmaz SEÇİM 
Necmettin Erbakan 
University, Turkey 

CULINARY DEPARTMENTS FROM PAST TO PRESENT 

Mammadova Şarabani 

Ali kızı 
Nakhchivan State University, 

Azerbaijan 
ABOUT THE HISTORY AND DUTIES OF LIBRARIES IN THE 

NAHÇIVAN REGION (X -XX CENTURY) 

Assoc. Prof. Dr. Kamal Koohi University of Tabriz, Iran 
SOCIAL AND CULTURAL PROTOCOLS THE MISSING LINK IN THE 

MANAGEMENT AND CONTROL OF THE COVID 19 EPIDEMIC 

(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. 
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MODERATOR: Prof. Dr. Ahmet Niyazi ÖZKER 

Authors Affiliation Presentation title 

Assist. Prof. Dr. Ali KESTANE 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Kilis 7 Aralık University, 
Turkey 

Gaziantep University, Turkey 

PROBLEMS IN AUDIT ACTIVITIES IN THE Covid-19 PROCESS 

Itır HASIRCI  

Assoc. Prof. Dr. Aybeniz 
AKDENİZ AR 

Bandırma Onyedi Eylül, 
Turkey 

ARCHETYPES AND BRANDING 

Fatma ZEYBEK 

Assoc. Prof. Dr. Aybeniz 
AKDENİZ AR 

Bandırma Onyedi Eylül, 
Turkey 

STRATEGIES FOR CREATING A BRAND NAME 

Assist. Prof. Dr. Polad ALİYEV  

Assoc. Prof. Dr. Serkan Künü 
IĞDIR University, Turkey 

RELATIONSHIP BETWEEN BUDGET EXPENDITURE AND 
ECONOMIC GROWTH IN AZERBAIJAN 

Prof. Dr. Ahmet Niyazi ÖZKER Bandirma Onyedi Eylul 
University, Turkey 

AN EVALUATION OF RECENT PERIOD IN TURKEY BALANCE OF 
PAYMENTS, INTERNATIONAL RESERVES AND FOREIGN 

CURRENCY LIQUIDITY RELATIONSHIPS 

Assist. Prof. Dr. Meral ÇALIŞ 
DUMAN 

Malatya Turgut Özal 
Univerity, Turkey 

VULNERABLE SIDE IN THE COVID-19 OUTBREAK: WOMEN 
EMPLOYEES 

Assist. Prof Sovik Mukherjee 

St. Xavier’s University, India 
QUANTIFYING THE ECONOMIC EFFECTS OF COVID-19 

CONTAINMENT MEASURES: LOSS FROM CONTAINMENT 
MEASURES VS. GAINS FROM FISCAL-MONETARY STIMULUS 

Prof. Dr. Atul Kumar  

Amol Gawande  

Guman Singh 

Dr. D. Y. Patil B-School, 
Pune, India 

STUDY OF IMPACT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON DIGITAL 
PAYMENT IN INDIA 

Əsgərova Məhsəti Rafiq 
Nakhchivan State University, 

Azerbaijan 
HUMAN CAPITAL AS THE BASIS OF INNOVATIVE ECONOMY 

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY 

Öğr. Gör. Merve KAPLAN 
Gaziantep University, Turkey The Effect of Globalization on Consumption Culture 

(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. 
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MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Onur TOSUN 

Authors Affiliation Presentation title 
Assist. Prof. Dr. Onur TOSUN Karadeniz Technical 

University, Turkey 
ENTOMOPATOGENIC NOSEMA AND VAIRIMORPHA INFECTIONS 

IN TURKEY 

S. Yakubu 

Y.Y. Obadaki 

Osun State University 
Osogbo, Nigeria 

Ahmadu Bello University, 
Nigeria 

EVALUATION OF SOIL MICRONUTRIENTS STATUS IN NIGERIAN 
NORTHERN SAVANNA 

Zülal Günay  

Hatice Kalkan Yıldırım 
Ege University, Turkey BIOACTIVE COMPOUNDS IN BEE POLLEN AND BIOAVAILABILITY 

Nuray GÜZELER 

Betül KILINÇLI 

Assist. Prof. Dr. Dilek SAY 

Çukurova University, Turkey 

Adana Alparslan Türkeş 
science and Technology 

University, Turkey 

Traditional Turkmen Fringe (Sacak) Cheese Produced in Ardahan, 
Kars Provinces 

Duy Nguyen Xuan University of Nha Trang, 
Vietnam 

NUTRITIONAL VALUES AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF EDIBLE 
BIRD NEST HARVESTED IN SOUTHEST ASIA REGION 

Cengiz Yürürdurmaz  

Tahsin Beycioğlu  

Muhammed Fatih Çolak 

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam University, Turkey 

AN ANALYSIS OF THE EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATOR 
APPLIED IN DIFFERENT RATIOS AND PERIODS UNDER 

KAHRAMANMARAŞ CONDITIONS ON CHICKPEA YIELD AND 
SIGNIFICANT AGRICULTURAL CHARACTERISTICS 

Çiğdem MUŞTU  

Ebru DENİZ  

Kamil BOSTAN 

İstanbul Aydın University, 
Turkey 

Species of Soapwort (Gypsophila L.) Growing in Turkey and Their 
Use in Traditional Foods 

Lect. Zeynep Nale Bandırma Onyedi Eylul 
University, Turkey 

THE USE OF AMARANTH, MILLET AND QINOA IN GLUTEN-FREE 
FOOD PRODUCTS 

Şeyma Olgun 

Asst. Prof. Dr. Duygu Yılmaz 
Aydın 

Prof. Dr. Metin Gürü 

Aybüke Ayşe Ertürk 

Gazi University, Turkey 

Malatya Turgut Özal 
University, Turkey 

DETERMINATION  

OF SYNTHESIS PARAMETERS OF PHENYL FLUOROBORATE 

(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. 
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MODERATOR: Prof. Dr. Filkevich I.A. 

Authors Affiliation Presentation title 
Assist. Prof. Dr. Yasin YILMAZ 

Fatma DEMİR 
Bandırma Onyedi Eylül, 

Turkey 
THE EFFECT OF CHANGING INDUSTRY RELATIONS WITH 

DIGITIZATION ON UNIONS 

Asst. Prof. Dr. Orçun AVCI Aksaray University, Turkey 
COMPARISON OF THE COMPROMISE INSTITUTION APPLIED IN 

THE TAX SYSTEMS OF TURKEY AND SELECTED COUNTRIES 

EMIN ALIRZAYEV 

The State Social Protection 
Fund under the Ministry of 

Labor and Social Protection 
of Population of the Republic 

of Azerbaijan 

NEW (RECENT) GLOBAL CHALLENGES ON THE PERSPECTIVE OF 
SOCIAL INSURANCE SYSTEMS: SELF-EMPLOYMENT, 

DIGITALIZATION AND PLATFORM WORK 

Fuada Allahverdiyeva 
Nəriman qızı 

Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

THE IMPACT OF THE ECONOMIC SYSTEM ON HUMAN 
PSYCHOLOGY IN THE INFORMATION SOCIETY 

ŞƏFA MƏMMƏDOVA Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

TOPOLOGICAL SPACES AND TOPOLOGICAL GROUPS 

Dr. Burçin Demirbilek Çankırı Karatekin 
University, Turkey 

RENEWABLE ENERGY POTENTIAL AND PRODUCTION IN TURKEY 

Prof. Dr. Filkevich I.A. 

Filina A.A. 

Ministry of Foreign Affairs of 
Russian Federation 

Moscow Pedagogical State 
University, Russia 

NEW STRATEGIES OF LIQUEFIED NATURAL GAS PROMOTION ON 
THE MARKETS OF THE ASIA-PACIFIC REGION 

Assoc. Prof. Javadkhan 
Gasimov 

Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

MODERNIZED ECONOMY OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS 
REPUBLIC: INDUSTRIAL POLICY AND TECHNOLOGICAL 

DEVELOPMENT 

Polya Yordanova 
Veliko Tarnovo University, 

Bulgaria 
NEW CHALLENGES FOR THE DEVELOPMENT OF BEEKEEPING IN 

BULGARIA - TRENDS AND PROBLEMS 

(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. 
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MODERATOR: Dr. Juanita Goicovici 

Authors Affiliation Presentation title 
Asst. Prof. Nina Zlateva  

Oleksandr Kamyshan 

Varna University of 
Management, Bulgaria 

CONSUMER ATTITUDE TOWARDS GREEN MARKETING 
PRACTICES IN RUSSIA 

Dan Xuan Thi Huynh 

Tien Dung Khong 

Khai Viet Huynh 

Can Tho University, Vietnam 
AN ANALYSIS OF LIVELIHOOD RESOURCES AND DETERMINANTS 
OF INCOME DIVERSIFICATION OF ITINERANT WASTE BUYERS IN 

MEKONG RIVER DELTA VIETNAM 

Izvoranu Anca-Marina 

Mihaela Kruzslicika 
Institute of Agricultural 

Economics, Romania 
USE OF INTERNET AND DIGITAL DIVISION IN ROMANIA 

Sabri Klaiqi South East European 
University of Tetova, 
Republic of Kosova 

IMPACT OF ECONOMIC ZONES ON FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT (FDI) AND TAX COLLECTION 

Dr. Alireza Moghaddasi 

Ramuna 
Mirhajianmoghaddam 

Imamreza International 
University, Iran 

Yazd University, Iran 

THE EFFECT OF WEBSITE FEATURES ON CUSTOMER TRUST AND 
LOYALTY: A REVIEW OF EVIDENCE FROM E-BUSINESS WEBSITES 

IN MASHHAD, IRAN 

Lanke Benedict AWOMAILO Yaba College of Technology, 
Nigeria 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ENTREPRENEURIAL 
INTENTION 

Moruf Olugbenga Adeyi 

Titilope Olufunke Olusola-
Fadumiye 

Ekiti State University, 
Nigeria 

SECURITY CHALLENGES IN EKITI-STATE: IMPLICATION FOR 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Dr. Juanita Goicovici University Babeș-Bolyai 
Cluj-Napoca, Romania 

LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS AND CONSUMER 
COMPENSATION FOR CONSEQUENTIAL LOSS: ARE THE LEGAL 

REMEDIES PERTINENTLY DESIGNED? 

Prof. Aliyev Amir Ibrahim 

Rzayeva Gulnaz Aydin 

Ibrahimova Aytakin Nazim 

Baku State University, 
Azerbaijan 

Academy of State Customs 
Committee of the Republic of 

Azerbaijan 

INFORMATION RIGHTS AND INFORMATION SECURITY IN THE 
CONTEXT OF FAIR TRIAL 

(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. 
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MODERATOR: Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden KAYA 

Authors Affiliation Presentation title 

SHABNAM MAMMADOVA Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

THE EFFECT OF CARTOONS ON CHILDREN'S DEVELOPMENT 

Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden 
KAYA 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin 
MERTOL 

Hitit University, Turkey 

Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

ANALYSIS OF THE SOCIAL EXCLUSION LEVELS OF DISABLED 
UNIVERSITY STUDENTS 

Asst. Prof. Dr. Nisa Gökden 
KAYA 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin 
MERTOL 

Hitit University, Turkey 

Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

CITY DRAWINGS OF ARTIST WITH AUTISM 

Assoc. Prof. Dr. Hamza 
AKTAŞ Gümüşhane University, 

Turkey 

EXAMINATION OF THE RELIGIOSITY TENDENCY LEVEL OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC 

VARIABLES 

Aysun Şalcıoğlu  

Menekşe Seden Tapan 
Broutin  

Hatice Kübra Güler Selek 

Bursa Uludag University, 
Turkey 

INVESTIGATING THE INSTRUMENTAL GENESIS PROCESSES OF 
7TH GRADE STUDENTS WITHIN COMPUTER-ASSISTED 

MATHEMATICS TEACHING 

Naseem Hyder Rajput 
Shaheed Benazir Bhutto 

University, Pakistan 

REOPENING OF SCHOOLS AFTER COVID-19 AND TEACHERS 
PLANNING ON ASSESSMENT AND REMEDIATION: THE CASE OF 

PAKISTAN 

Nguyen Thi Tu Trinh 

Nguyen Anh Tuan 
University of Science and 

Technology, Vietnam 

BEYOND BLACKBOARD: EXPLOITING WEB-BASED LEARNING TO 
ENHANCE LANGUAGE LEARNING AND TEACHING IN HIGHER 

EDUCATION: A CASE STUDY 

GULUYEVA ASMAR 
Nakhchivan State University, 

Azerbaijan 
ACTUALITY OF DISTANCE EDUCATION DURING THE 

CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMY 

Mehmet Ali OĞUZ 

Pınar GİRMEN 

Ministry of Education, 
Turkey 

Eskişehir Osmangazi 
University, Turkey 

DESCRIPTION OF THE APPROACH, MODEL AND TOOLS THAT 
SUPPORT THE WRITING SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

BASED ON GRADUATE THESES 

(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. 
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MODERATOR: Assist. Prof. Dr. Taleh HALİLOV 

Authors Affiliation Presentation title 

Ferhat BAHÇECİ 

Uğur EPÇAÇAN 

Tuğba TÜMEN 

Fırat University, Turkey 

Siirt University, Turkey 

Bitlis Eren University, 
Turkey 

OPINIONS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT 
PROFESSIONAL PERCEPTIONS: A METAPHORUS STUDY 

Res. Assist. Dr. Çağdaş 
YÜKSEL 

Pamukkale University, 
Turkey 

A GENERAL EVALUATION ON THE REGULATION OF THE 
COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS 

Babayeva Fatima Arif Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

EFFECT OF "ASSESSMENT" ON LEARNING IN TEACHING BIOLOGY 

Sema YILDIZ HUSEYNOV 

Assoc. Prof. Dr. Özden 
DEMİRKAN 

Gazi University, Turkey 
HOW ENGLISH TEACHERS INTEGRATE TEACHING 

TECHNOLOGIES IN THEIR COURSES 

Daiva Trezneviciute University of Applied 
Sciences, Lithuania 

NEW FORMAT EXAM OF PROFESSIONAL ETHICS IN COVID-19 
PANDEMIC SITUATION 

A.A. OMOSEEBI 

Federal College of 
Education, Nigeria 

INFLUENCE OF SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) ON THE 
WRITTEN COMPOSITION OF ESL PRE-SERVICE TEACHERS OF 

FEDERAL COLLEGE OF EDUCATION, ABEOKUTA: IMPLICATIONS 
FOR TEACHER EDUCATION IN NIGERIA 

DAMILARE ANDREW 
OMIDEYI 

OLAIDE TEMILOLU AKINBO 

Ajayi Crowther Universityi 
Nigeria 

COMPUTER ERGONOMICS: THE EXPERIENCE OF LIBRARY 
PERSONNEL 

OLAIDE TEMILOLU AKINBO 

DAMILARE ANDREW 
OMIDEYI 

Ajayi Crowther Universityi 
Nigeria 

UNDERGRADUATES’ LINK TO ELECTRONIC INFORMATION 
RESOURCES: INVESTIGATING AWARENESS LEVEL AND USE 

Assist. Prof. Dr. Taleh 
HALİLOV 

Nahçıvan State University, 
Azerbaijan 

STAGES OF DEVELOPMENT OF EDUCATION IN NAKHCHIVAN 
DURING THE PERIOD OF AUTONOMY 

Dr. Süleyman DOĞRU 

Prof. Dr. S.Sunay YILDIRIM 
DOĞRU 

Dokuz Eylul University, 
Turkey 

EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN READING SKILLS 
AND SCHOOL READINESS OF 1TH GRADE STUDENTS WHO ARE 

DIAGNOSED WITH LEARNING DISABILITIES 

(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. 
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MODERATOR: Muhammad Shahadat Hussain Mazumder 

Authors Affiliation Presentation title 

Thi Thom Hoang 
National Kaohsiung 

University of Applied and 
Sciences, Taiwan 

DETERMINATION OF PRESSURE INSIDE WHITE-LEG SHRIMP 
USING FAR-INFRARED ASSISTED HEAT PUMP DRYING 

Muhammad Shahadat 
Hussain Mazumder 

Hungarian University of 
Agriculture and Life Science 

(MATE), Hungary 

THE IMPACT OF INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGY FOR STRATEGIC PERFORMANCE IN THE 
READYMADE GARMENTS INDUSTRY IN BANGLADESH 

Kadir KÜÇÜKCERAN 
Necmettin Erbakan 
University, Turkey 

THE ROLE OF NEUTROPHIL LYMPHOCYTE RATIO IN PREDICTING 
IN-HOSPITAL MORTALITY OF PATIENTS WITH COVID-19 IN 

EMERGENCY DEPARTMENT 

Elif Somuncu  

Bahtiyar A. Mamedov 

Usak University, Turkey 

Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

CALCULATION of SPEED of SOUND of N-PENTANE using THIRD 
VIRIAL COEFFICIENT with KIHARA POTENTIAL 

Bahtiyar A. Mamedov  

Elif Somuncu 

Usak University, Turkey 

Gaziosmanpaşa University, 
Turkey 

CALCULATION of FUGACITY COEFFICIENT of SOME REAL GASES 
using FOURTH VIRIAL COEFFICIENT 

Suudan Gökçe GÖK Gendarmerie and Coast 
Guard Academy, Turkey 

A LITERATURE REVIEW OF MACHIAVELIANISM'S EFFECT ON 
PERCEIVED COMPETITION CLIMATE 

Hüseyin BASIM 

Esin BASIM 

Nurdana SALYBEKOVA 

Akdeniz University, Turkey 

Khoja Akhmed Yassawi 
International Kazakh-

Turkish University, 
Kazakhstan 

INVESTIGATION OF THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF CLOVE 
(Eugenia caryophyllata Thunb.(Syn. Syzygium aromaticum (L.) 
Merr. & L. M. Perry) OIL AGAINST Erwinia amylovora CAUSING 

FIRE BLIGHT DISEASE 

Anaekwe, Nicholas Ogbonna Alex Ekwueme Federal 
University, Nigeria 

ESTIMATION OF ENERGY POTENTIAL OF MUNICIPAL SOLID 
WASTES FROM ABA DUMPSITES IN NIGERIA AS A PROFITABLE 

MEANS OF MANAGING ENVIRONMENTAL POLLUTION 

Svitlana Ianchuk Sumy State University, 
Ukraine 

FUNDING AFFORDABLE HOUSING AND ITS EFFECT ON THE 
SHARE OF LABOR RESOURCES: AN EMPIRICAL CONFIRMATION 

Zakaria Kbiri 

Driss Elouai  

Khalil El-Hami 

Mohammed V University of 
Rabat, Morocco 

Processing of constructional geo-materials as serious 
environmental energetic issues 

Esin BASIM 

Hüseyin BASIM 

Nurdana SALYBEKOVA 

Akdeniz University, Turkey 

Khoja Akhmed Yassawi 
International Kazakh-

Turkish University, 
Kazakhstan 

INVESTIGATION OF THE ANTIFUNGAL EFFECTS OF CLOVE 
(Eugenia caryophyllata Thunb.(Syn. Syzygium aromaticum (L.) 

Merr. & L. M. Perry) OIL AGAINST Penicillium spp. CAUSING 
CITRUS POSTHARVEST DISEASE 

(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. 
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MODERATOR: Prince Famous Izedonmi 

Authors Affiliation Presentation title 

Prince Famous Izedonmi 

Monday Mavis Isede 

University of Benin, Nigeria 

Federal College of 
Education, Nigeria 

ESTIMATION OF AUDIT DELAY DETERMINANTS: DO OUTLIERS 
AND ASYMPTOTIC PROPERTIES MATTER? 

Vodă Gabriel 
State University of Physical 

Education and Sport, 
Republic of Moldova 

SPECIAL RESISTANCE DEVELOPMENT FOR HIGH PERFORMANCE 
ROWERS DURING THE PREPARATORY PERIOD FOR THE ANNUAL 

TRAINING CYCLE 

Ninicu Alina 

Neumann Oana Verona 

State University of Physical 
Education and Sport, 
Republic of Moldova 

SCIENTIFIC-METHODICAL ASSURANCE IN THE INITIAL STAGE OF 
PREPARATION OF YOUNG SWIMMERS 

Diaconescu Robert Andrei 
University of Constanta, 

Romania 

MODERN CONCEPTUAL VISIONS AND DESIGNS OF THE 
METHODOLOGICAL BASIS OF THE SPORTS TRAINING OF RUGBY 

REFEREES 

Sevgi KOLAYLI 

Yakup KARA 

Elsever ASADOV 

Karadeniz Technique 
University, Turkey 

Nakhcivan State University, 
Azerbaijan 

PROPOLIS and EXTRACTION WITH DIFFERENT SOLVENTS 

Pınar Süt Güngör Muş Alparslan University, 
Turkey 

EFFECTS OF EUGENIC DISCRIMINATION ON THE MEMORIES OF 
CHARACTERS IN TONI MORRISON’S NOVELS 

HO THI KIEU OANH 

LE THI BON 
The University of Danang, 

VIETNAM 
CONCEPTUAL METAPHOR IN SPORT NEWSPAPER HEADLINES IN 

ENGLISH VERSUS VIETNAMESE 

Flora Karimova Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

MOTIVES OF COMPLAINTS ABOUT THE TIME IN THE WORKS OF 
SA SHIRVANI 

Coşkun KUMRU Pamukkale University, 
Turkey 

AN INVESTIGATION ON THE TRACTATE OF MAHMUD NEDIM 
MAAN NAMED “ON THE DEBRIS OF THE RUSSIAN TSARDOM” 

Badamasi Imam Ya’u 

Saleh Waziri Mustapha 

Isma’il Aliyu 

Abubakar Tafawa Balewa 
University Bauchi, Nigeria 

DESIGN FOR REUSABLE STRUCTURE: A SYSTEMATIC 
REQUIREMENTS REUSE IN SOFTWARE PRODUCT LINE 

ENGINEERING 

(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. 
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MODERATOR: Assoc. Prof. M.M. Kheirikhah  

Authors Affiliation Presentation title 

M.M. Kheirikhah 
Islamic Azad University, 

Qazvin, Iran 

FREE VIBRATION ANALYSIS OF SANDWICH PLATE REINFORCED 
BY FUNCTIONALLY GRADED NANO-GRAPHENE MATERIALS 

USING FINITE ELEMENT METHOD 

ALİ RIZA DENİZ Hakkari University, Turkey 
SCHOTTKY DIODE APPLICATIONS OF THE POLY (ETHLENE 

ACIDE) 

Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle University, Turkey 

ANALYSIS OF HIGH VOLTAGE POWER CABLE WITH FEM-BASED 
ANSYS 

Yıldırım ÖZÜPAK 
Dicle University, Turkey 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ELECTRIC FIELD ON HUMAN 
PEOPLE IN HIGH VOLTAGE POWER TRANSMISSION SYSTEMS 

Emre İsa ALBAK Bursa Uludağ University, 
Turkey 

SELECTION OF THE ELECTRIC MOTOR FOR A CONCEPT ELECTRIC 
VEHICLE USING A MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHOD 

Pelin ALTAY 

İlkay Özsev YÜKSEK  

Nuray UÇAR 

Istanbul Technical 
University, Turkey 

IMPROVEMENT OF SOUND ABSORPTION INSULATION AND 
THERMAL PROPERTIES OF GLASS FIBER FABRIC/EPOXY 

COMPOSITE 

Buğra Yılmaz  

Muhsin Tunay Gençoğlu 
University of Firat, Turkey 

DYNAMIC MODEL OF RESISTIVE SUPERCONDUCTOR FAULT 
CURRENT LIMITERS AND LIMITATION ANALYSIS 

Temel VAROL 

Onur GÜLER  

Hüseyin Can AKSA 

Oğuzhan ÇUVALCI 

Karadeniz Technical 
Uniersity, Turkey 

THE EFFECT OF PRESSURE ON THE HARDNESS AND ELECTRICAL 
CONDUCTIVITY OF CU-AG LAYERED MATERIALS PRODUCED BY 
POWDER METALLURGY ASSISTED BY ELECTROLESS COATING 

M. Ghiasvand   

Assoc. Prof. M.M. Kheirikhah 

Islamic Azad University, 
Qazvin, Iran 

DEVELOPMENT OF A HIGH-ORDER THEORY FOR FREE 
VIBRATION ANALYSIS OF COMPOSITE SANDWICH BEAMS 

Dr. Vaishnavi M 

Dr. Manoranjitham K 

Dr. Aparajitha V 

Mahalingam College of 
Engineering and 

Technology, India 

PERSONALIZED RECOMMENDATION FRAMEWORK FOR TOURIST 
INTERESTS BASED ON DATA MINING APPROACH 

(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. 
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MODERATOR: Deepak Kumar 

Authors Affiliation Presentation title 
Temel VAROL  

Onur GÜLER  

Serhatcan Berk AKÇAY 

Karadeniz Technical 
University, Turkey 

The Effect of hot-pressing temperature on the Hardness and 
Electrical Conductivity of Cu-Ag Layered Compacts Produced by 

Electroless Coating and Powder Metallurgy 

Boudjema REZZOUG 

Wessim AKSA 

Halima SlMANI 

University of Djillali Liabes. 
Algeria Evaluation of the Conducted Emissions Generated by a Single-

Phase Source Inverter using LTspice Software 

Mohamed Bechir BEN 
HAMIDA 

Ha'il University, Saudi 
Arabia, University of 

Monastir, Tunisia, University 
of Sousse, Tunisia 

NUMERICAL STUDY OF COOLING THE CIRCULAR LIGHT 
EMITTING DIODE USING PHASE CHANGE MATERIAL 

Abinaya S 

Nivedha S 

Kirubha P 

Assist. Prof. P.Sathiyamurthi 

Dr. Mahalingam College of 
Engineering and 

Technology, India 

ELECTRONIC ELECTORAL SYSTEM USING BLOCKCHAIN 
TECHNOLOGY 

Deepak Kumar 

Janak raj Sharma 

Sant Longowal Institute of 
Engineering and 

Technology, India 
Study of convergence analysis of an iterative method under some 

weak conditions 

Uğur Temel Yıldız  

Temel Varol 

Gençağa Pürçek 

TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi 
A.Ş. Turkey 

Karadeniz Technical 
University, Turkey 

A REVIEW ON THE COATING METHODS APPLIED FOR STEEL 
SURFACE 

Eyübhan Avcı  

Eray Yıldırım 
Bursa Technical University, 

Turkey 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SOIL 
INJECTION TEST PARAMETERS USING MAMDANI INFERENCE 

METHOD 

Zeynep Kocatürk  

Assoc. Prof. Dr. Seda 
Postalcıoğlu 

Bolu Abant İzzet Baysal 
University, Turkey 

İzmir Demokrasi University, 
Turkey 

IoT BASED TEMPERATURE-HUMIDITY MEASUREMENT 

Cemal Aktürk 

Tarık Talan  

Ali Şenol 

Gaziantep Islam Science and 
Technology University, 

Turkey 

CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY IN THE COVID-19 PANDEMIC 
PROCESS 

Muhammet Zeki ÖZYURT 

Anıl ŞORBA 
Sakarya University, Turkey 

THE EFFECT OF CHANGING THE PLACE OF THE SHEAR WALLS IN 
ONE DIRECTION AS INTERNAL AND EXTERNAL AXLE ON 

STRUCTURAL BEHAVIOR 

(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. 
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MODERATOR: Kouahla Ilyas 

Authors Affiliation Presentation title 

Nuray GÜZELER 

Lect. Dr. Çağla ÖZBEK 

Cukurova University, Turkey 

Toros University, Turkey 

The Use of Plant Protein Sources Instead of Animal Proteins for 
Sustainability 

Mustafa Aksogan Malatya Turgut Özal, 
Turkey 

AN INVESTIGATION OF STUDENT ATTITUDES TO 
PROGRAMMING: A RESEARCH ON COMPUTER PROGRAMMING 

STUDENTS 

Elsevar Farzaliev 

Vladimir Golubev 

Azerbaijan State Economic 
University 

University of Girona Science 
and Technology Park, 

Girona, Spain 

The use of neural network methods in the production of functional 
products from wild raw materials 

Assoc. Prof. Dr. Tetiana 
Tatarchuk 

Ivanna Lapchuk 

Nazariі Danyliuk 

Vasyl Stefanyk 
Precarpathian National 

University, Ukraine 

MECHANISM AND KINETICS FOR H 2 O 2 DECOMPOSITION OVER 
SPINEL COBALT (II) FERRITE-CHROMITES CATALYSTS 

Bilgin Bilgiç 

Murat YUCEL 
Gazi University, Turkey 

REPEATER CENTER SELECTION ALGORITHM FOR APCO25 

Dr. Özgür Poyraz  

Beyza Kırcı  

Ramazan Olcay 

Eskişehir Technical 
University, Turkey 

BENCHMARKING OF LOW-COST 3-DIMENSIONAL CAMERAS FOR 
METROLOGICAL PURPOSES 

Dr. Özgür Poyraz  

Nurullah Yandı 
Eskişehir Technical 
University, Turkey 

FIXTURE DESIGN METHODOLOGIES FOR HIGH PRECISION 
TURBINE BLADES 

Mohamed Dhia Massoudi  

Mohamed Bechir Ben 
Hamida 

University of Monastir, 
Tunisia 

Ha’il University, KSA 

Free convection and thermal radiation of nanofluid within tilted L-
shaped microelectronic module comprising porous media under 

the influence of Lorentz powers 

Yassine Zahraoui  

Mohamed Akherraz  

Sara Elbadaoui 

Mohammed 5 University, 
Morocco 

IMPROVEMENT OF INDUCTION MOTOR NON-LINEAR CONTROL: 
INTEGRAL BACKSTEPPING APPROACH VERSUS SLIDING MODE 

CONTROL 

Kouahla Ilyas 

Prof. Dr. Yallese Mohamed 
Athmane 

Dr. Belhadi Salim 

Haoues sabrina 

Boumaza Hanane 

University 8 Mai 1945 
Guelma, Algeria 

VARIANCE ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN 
ARITHMETIC ROUGHNESS AND POWER CONSUMPTION AND THE 

INPUT PARAMETERS DURING THE MACHINING OF THE 
REFRACTOR ALLOY WITH MATHEMATICAL MODELING AND 

DEAR 

(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. 
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MODERATOR: Huynh Nguyen Duy Bao 

Authors Affiliation Presentation title 

Reşad ASGEROV 

Bağır BABAYEV 

Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

THE INSCRIPTIONS OF THE WISE TONYUKUK-ORKHON ARE THE 
COMMON ANCIENT WRITTEN LITERATURE OF MODERN TURKIC 
PEOPLES AND THE FIRST STAGE OF AZERBAIJANI LITERATURE 

Huynh Nguyen Duy Bao Nha Trang University, 
Vietnam 

APPLICATION OF NATURAL ANTIOXIDANT STRATEGIES IN 
SEAFOOD 

Huynh Nguyen Duy Bao 

Nguyen Khac Bat 

Nha Trang University, 
Vietnam 

Research Institute for 
Marine Fisheries, Vietnam 

ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF MARINE SPONGES FROM THE 
VIETNAM’S SEA 

Assoc. Prof. Muhammad 
Ishfaq Ahmad 

Assoc. Prof. Ramiz Ur 
Rehman 

Assoc. Prof. Muhammad 
Akram Naseem 

The University of Lahore, 
Pakistan 

Corporate Governance and COVID-19 Philanthropy: An Evidence 
from Pakistan 

Natalia Sidelnyk 

Iryna Didenko 
Sumy State University, 

Ukraine 
THEORETICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF CYBER INSURANCE 

IN THE CONTEXT OF FINANCIAL LITERACY 

Khumar Mammadova Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

JAPANESE TOPIC IN OUR POETRY AND PROSE 

Shahla Shiraliyeva Nakhchivan State University, 
Azerbaijan 

NIZAMI'S LOVE PHILOSOPHY 

MOHAMMED AIT OUSSOUS 

YOUSSEF AIT KHOUYA 

Ministry of National 
Education, Morocco 

Moulay Ismail University, 
Morocco 

COLOR IMAGE ENHANCEMENT USING ANISOTROPIC AND 
NONLINEAR DIFFUSION 

SALAKO, Oluwaseun Adewale 

AJIBADE, Olalekan, Eyitayo 

Federal Polytechnic Ilaro, 
Nigeria 

RECREATIONAL FACILITIES AND EMPLOYEE PERFORMANCE IN 
NIGERIA FEDERAL POLYTECHNICS: FEDERAL POLYTECHNIC 

ILARO PERSPECTIVE 

Amao Oyetoun Dunmola 

Omotayo Abiodun Olushola 

Olojede Mary Oluyinka 

National Bioresources 
Development Centre, Nigeria 

North West University, 
South Africa 

CONTRIBUTION OF AGRICULTURAL PRODUCTION TO ECONOMIC 
GROWTH IN NIGERIA 

(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. 
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MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Neeraj Rathore 

Authors Affiliation Presentation title 
Assoc. Prof. Dr. Neeraj 
Rathore 

Indira Gandhi National Tribal 
University, India 

AN ENHANCEMENT OF GRIDSIM ARCHITECTURE WITH LOAD 
BALANCING 

Assoc. Prof. Dr. Neeraj 
Rathore 

Indira Gandhi National 
Tribal University, India IMPLEMENTING CHECKPOINTING ALGORITHM IN ALCHEMI.NET 

Songül KASKUN 

Sakine UĞURLU KARAĞAÇ 
Karabuk University, Turkey 

ACTIVATION OF BIOCHAR DERIVED FROM RICE HUSK FOR 
TREATING WASTEWATER 

Bilal BOUSSAHA  

Mustapha LAHMAR  

Ahmed AYED  

Hamza BENSOUILAH 

University of 8 Mai 1945 
Guelma, Algeria 

STUDY OF THE MECHANISM OF LUBRICATION BY SQUEEZE FILM 
OF COUPLE-STRESS FLUID: APPLICATION TO THE HUMAN KNEE 

JOINT 

Sakine UĞURLU KARAĞAÇ  

Songül KASKUN 
Karabuk University, Turkey 

A quick overview of carbonaceous materials 

Tayfun UYGUNOĞLU 

Yaser AL-TURKI 
Afyon Kocatepe University, 

Turkey 
INVESTIGATION OF THE USE OF STEEL FIBERS IN THE 
MANUFACTURING OF DESIGNED CEMENT COMPOSITE 

Dilara Koçak  

Aydoğan Özdamar Ege University, Turkey 
EXAMINATION OF THE EFFECT OF OXIDIZER / FUEL RATIO ON 

THRUST OF LIQUID OXYGEN / PARAFFIN FUELED HYBRID 
ROCKET ENGINE BY USING NUMERICAL METHOD 

Elif SAĞLIK  

Rozerin ÇELİK 
Çanakkale Onsekiz Mart 

University, Turkey 
ORIENTATION OF PEDESTRIAN AXES IN LANDSCAPE 

COMPONENTS 

Dilara Koçak  

Aydoğan Özdamar 
Ege University, Turkey 

EXAMINATION OF THE EFFECT OF VISCOUS MODEL ON THRUST 
OF LIQUID OXYGEN / PARAFFIN FUELED HYBRID ROCKET 

ENGINE BY USING NUMERICAL METHOD 

Assoc. Prof. Dr. Neeraj 
Rathore 

Indira Gandhi National 
Tribal University, India 

MODIFIED HYBRID NEURAL NETWORK FOR IMAGE FORGERY 
DETECTION 

(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. 
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MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Rahul Desai 

Authors Affiliation Presentation title 
Aman Mishra  

Assoc. Prof. Dr. Rahul Desai 

Army Institute of 
Technology, India 

Keystroke Dynamics and Various Authentication Approaches 

Amer Nasr A. Elghaffar Alfanar Company, Saudi 
Arabia 

Application considerations of acceleration scheme for assisting the 
transmission line protective relays 

A. Kalizhanova  

M. Kunelbayev  

A. Kozbakova  

Zh. Aitkulov  

Zh. Orazbekov 

Almaty University of Power 
Engineering and 

Telecommunications, 
Kazakhstan 

TEMPERATURE CALCULATION ON THE SPECTRAL 
CHARACTERISTICS OF FIBER BRAGG GRATINGS 

Kemal Karakuzu  

Veysel Kobya  

Burak Felekoğlu  

Kambiz Ramyar  

Ali Mardani-Aghabaglou 

Bursa Uludag University, 
Turkey 

EFFECT OF HIGH RANGE WATER REDUCING ADMIXTURE 
POLYMER ON SOME FRESH STATE PROPERTIES OF CEMENT 

Muhammet Zeki ÖZYURT 

Duygu ÖKSÜZÖMER Sakarya University, Turkey 
THE EFFECTS OF SHEAR WALL POSITION CHANGES IN 

CONCRETE BUILDINGS WITH   L-TYPE SHEAR WALLS ON THE 
EXTERNAL AXES 

Gökhan Özdemir  

Sinan Başaran 
Bilecik Şeyh Edebali 
University, Turkey 

ADAPTIVE CONTROL OF THE NON-HOLONOMIC DIFFERENTIAL 
DRIVE MOBILE ROBOT 

Hayri YAĞLI 

K. Turgut GÜRSEL 
Dokuz Eylül University, 

Turkey 
DOCKING OF THE SHIPS AND ANALYSIS OF ACCIDENTS 

OCCURRED DURING DOCKING 

Oguzhan ERTAS 

Murat YUCEL 
Gazi University, Turkey RF ENERGY HARVESTING DESIGN FOR ACTIVE SENSORS 

Rebiai Cherif 

Bahloul Elhachemi 
University of Batna2, Algeria 

ANALYSIS OF PLANAR FREE SURFACE FLOW USING STRAIN 
BASED APPROACH 

Edilkhan Amirgaliyev  

Talgat Sundetov  

Murat Kunelbayev 

Institute of Information and 
Computational 

Technologies, Kazakhstan 

A method for solving the problem of interaction of a verbal robot 
with several people 

(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. 
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MODERATOR: Assoc. Prof. Dr. Gülşen AKMAN 

Authors Affiliation Presentation title 
Hojjat Hosseinnezhad 

Erdoğan Tosun 

Özge Andiç-Çakır 

Kambiz Ramyar 

Ege University, Turkey 
CHARACTERIZATION AND ENHANCING WATER ABSORPTION 

CHARACTERISTIC OF COARSE RECYCLED CONCRETE AGGREGATE 

Jyoti Rathore  

Vikram Singh Chouhan 

Jaypee University of 
Engineering and 

Technology, India 

Impact of Rewards and Recognition on Employees Job Satisfaction 
and Motivation in Private Industries in Rajasthan 

Ayed Ahmed  

Lahmar Mustapha  

Boussaha Bilal 

University 8 Mai 1945 
Guelma, Algeria 

SIMPLE INVESTIGATION ABOUT THE BEHAVIOR OF DAMPING 
AND STIFFNESS COEFFICIENT FOR A GAS FOIL BEARINGS 

Ha Huy Cuong Nguyen 
The University of Da Nang. 

Viet Nam 

SOLUTIONS TO PROVIDE RESOURCES BASED ON 
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY TO SUPPORT DIGITAL 

TRANSFORMATION IN EDUCATION 

Aigul Mukhitova 

Aigerim Yerimbetova 
al-Farabi Kazakh National 

University, Kazakhstan 
CREATING OF ADAPTIVE GRAPHICAL WEBINTERFACES BASED 

ON XSLT TRANSFORMATION 

Borislav Abrashev  

Marin Pandev 

Daniela Levi  

Valentin Terziev 

Bulgarian Academy of 
Sciences 

THE EUROPEAN GREEN DEAL TROUGH HYDROGEN 
TECHNOLOGIES 

Hakan YILMAZ 

Kemal YILDIRIM 
Gazi University, Turkey 

THE EFFECT OF DESIGN TRAINING ON THE PERCEPTIONAL 
EVALUATION OF THE MATERIALS USED IN THE OLYMPIC 

SWIMMING POOL CEILING 

Assoc. Prof. Dr. Gülşen 
AKMAN 

Ramazan Topdemir 

Kocaeli University, Turkey 
A STUDY ON A BETTER LIFE INDEX AND GROSS DOMESTIC 

PRODUCT (GDP) IN OECD COUNTRIES 

Jyoti Rathore  

Vikram Singh Chouhan 

Jaypee University of 
Engineering and 

Technology, India 

Measuring the employee’s Job Satisfaction level of ABC Private 
limited, Rajasthan 

Baran ARSLAN 

Erkan NUR Harran University, Turkey 
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' 

PRESENTEEISM BEHAVIORS AND ONLINE CONSUMER PURCHASE 
INTENTION: A RESEARCH ON THE HEALTH SECTOR 

Erkan NUR  

Baran ARSLAN 
Harran University, Turkey 

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' 
PRESENTEISM BEHAVIORS AND WORK ALIENATION BEHAVIORS 

(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. 
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MODERATOR: Prof. G.M.Walunjkar 

Authors Affiliation Presentation title 
Engin Can Öcan 

Akın Oktav 

Burak Tekgün 

Abdullah Gül University, 
Turkey 

IMPROVEMENT OF THE ACOUSTICAL PERFORMANCE OF 
PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTORS 

Lect. Zühal Aslan Akyol 

Murat Yücel 

Kastamonu University, 
Turkey 

Gazi University, Turkey 
MATLAB DESIGN PLATFORMS AND A SAMPLE APPLICATION: 

CONTROL OF TUNABLE LASER SOURCE 

Berktuğ Üçel 

İbrahim Kağan Bilge  

Aydoğan Özdamar  

Erhan Solakoğlu 

Ege University, Turkey 

TUSAŞ, Turkey 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE MACH NUMBER ON THE 
PERFORMANCE OF A SUBSONIC AIR INTAKE USED IN AIRCRAFT 

GAS TURBINE ENGINES BY USING A NUMERICAL METHOD 

Aigerim Yerimbetova Institute of Information and 
Computational 

Technologies, Kazakhstan 
DEVELOPMENT OF INTERACTIVE INTELLIGENT SEARCH 

Prof. G.M.Walunjkar 

Jagmohan Singh 

Neeraj Kumar 

Bhupendra Yadav 

Abhishek Singh 

Army Institute of 
Technology, India 

DEEP LEARNING FOR BEARING FAULT DIAGNOSIS 

Asst. Prof. Chandrika Wagle 

Asst. Prof. Chetanraj D. Patil 

Asst. Prof. Abhishek Daab 

Dr. D. Y. Patil institute of 
Technology, India 

DESIGN AND ANALYSIS OF SOLAR OPERATED MECHANICAL 
SEGWAY 

Raisa R. Hakhiyeva Institute of Radiation 
Problems of ANAS, 

Azerbaijan 
Study of nano TiC compounds by infrared spectroscopy 

Mourad NOUIOUA 

Aissa LAOUISSI 

Azzeddine BELAZIZ 

Mohamed Athmane YALLESE 

Mechanics Research Centre. 
Algeria 

ANN-MOALO based tool-wear monitoring for better surface quality 

Leonard Constantin Gebac 

Mircea Bercu 

University of Bucharest, 
Romania 

Investigation on Helium vibration inside C 20 H 20 molecular cage 

Aremu Olaosebikan Akanni The Polytechnic, Nigeria 
Modelling Pathloss Prognostications Based on Machine Learning 
Techniques for 4G-LTE Network at 900 MHz in Tropical Region 

(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. 
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MODERATOR: Huynh Le Hong Thai 

Authors Affiliation Presentation title 
Lamraoui Lazhar 

Rebiai Cherif 

Bahloul Elhachemi 

University of Batna2, Algeria 
A NEW MEMBRANE FINITE ELEMENT BASED ON THE STRAIN 

FORMULATION FOR THE ANALYSIS OF 2-D STRUCTURES 

Huynh Le Hong Thai 

Nguyen Van Hien 

Tran Dinh Tu 

Nha Trang University, 
Vietnam 

PREDICTION RESISTANCE OF LONG PHU PLANING HULLS 

Mohammed Kaka Ahmed 

Moh’d Foad Rohani  

Azlan Mohd Zain 

Akanni Adeyemi Gabriel 

Universiti Teknologi, 
Malaysia 

A REVIEW OF STEGANOGRAPHY AND CLASSIFICATION OF IMAGE 
STEGANOGRAPHY METHODS 

S. Benarous  

A. Azbouche  

S.A. Yala  

S. Ouarzki 

Nuclear Research Center of 
Algiers, Algeria 

University of Blida 1, Algeria 

Assessment of Natural and Artificial Radionuclides in Sediment 
Samples Collected from Two Hypersaline Algerian sites: Chott 

Melghir and Guelta Al-Hamra 

Mehmet Salih Sancaroğlu 

Murat Yücel Gazi University, Turkey 
EFFICIENCY INCREASING APPROACHES AND PRIORITY 

IDENTIFICATION SYSTEM IMPLEMENTATION IN ITIL-BASED 
SERVICE DESK SYSTEMS 

Mesut TANER 

K. Turgut GÜRSEL 
Dokuz Eylül University, 

Turkey 
UNMANNED SURFACE VEHICLE DESIGN WITH BIOMIMICRY 

METHOD 

Fadime Demirtaş  

Erkan Tanyıldızı 

Maltepe University, Turkey 

Fırat University, Turkey 

HYPER PARAMETER OPTIMIZATION IN SUPPORT VECTOR 
MACHINE ALGORITHM 

Yahaya Shagaiya Daniel 
Kaduna State University, 

Nigeria 
Effect of electric field on flow of nanofluid toward stretching sheet 

Yahaya Shagaiya Daniel 
Kaduna State University, 

Nigeria 
Radiation impact on stagnation point flow with magnetic field over 

a stretching sheet 

(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. 
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MODERATOR: Prof. Dr. Elman Hazar 

Authors Affiliation Presentation title 

Ali Farajzadeh 

Elman Hazar 

Razi University, Iran 

Igdir University, Turkey 

On fixed points for generalized $F$-contraction mappings with 
$t$-property 

Ali Farajzadeh  

Prof. Dr. Elman Hazar 
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Abstract 
In this study, the relationship between the injection pressure and the unconfined 

compressive strength was investigated using the data obtained with the permeation injection 
test set specially designed for use in the laboratory environment. In the permeation injection 
technique, cement or chemical injection materials are injected into the voids in the soil at low 
pressure values. In this study, microfine cement was used as an injection material. After the 
injection process, the permeability and strength properties of the samples change depending 
on the time. In the experimental study, the unconfined compressive strength values of the 
samples were measured after injection. Injection pressure is one of the most important 
parameters of permeation injection. The injection pressure value can be adjusted in the 
injection test system used in the study. The relationship between injection pressure and 
strength values was examined by the Mamdani inference method. Two models were created 
using the Mamdani inference method. The difference between the models created with the 
Mamdani method is related to the defuzzification method. The defuzzification methods in the 
study are Centroid (center of gravity of the area) and Bisector (the bisector of the area). In the 
Mamdani inference method, seven membership functions are defined for both input and 
output parameters. A total of seven rules (if-then) were created. The coefficient of 
determination and root mean squared error (RMSE) statistical criteria were used for compare 
models and examine applicability. The coefficient of determination values of Centroid and 
Bisector defuzzification methods were calculated as 0.8276 and 0.8254, respectively. In the 
same order RMSE values were calculated as 1,5566 and 1,5616. According to the coefficient 
of determination and RMSE values, it was observed that the models revealed very similar 
results to each other. The performance of both models is quite high. The model using the 
centroid defuzzification method performed comparatively better. The results showed that the 
Mamdani models gave quite reasonable results in modeling the relationship between injection 
pressure and unconfined compressive strength values. 

Keywords: Mamdani Inference Method, Defuzzification, Injection Pressure, Unconfined 
Compressive Strength 
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MAMDANİ ÇIKARIM YÖNTEMİYLE ENJEKSİYON DENEY PARAMETRELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Özet
Bu çalışmada laboratuvar ortamında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış 

emdirme (permeasyon) enjeksiyon deney setinde numunelere uygulanan enjeksiyon basıncı 
ve elde edilen dayanım değerleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Permeasyon enjeksiyon 
tekniğinde çimento veya kimyasal enjeksiyon malzemeleri zemin içerisindeki boşluklara 
düşük basınç değerlerinde enjekte edilmektedir. Bu çalışmada enjeksiyon malzemesi olarak 
ince taneli çimento kullanılmıştır. Enjeksiyon sonrasında zaman bağlı olarak numunelerinin 
geçirgenlik ve dayanım özelliklerinde değişmeler meydana gelmektedir. Yapılan deneysel 
çalışmada enjeksiyon uygulamaları sonrasında numunelerin serbest basınç dayanım değerleri 
ölçülmüştür. Permeasyon enjeksiyonunun başarılı olabilmesi için en önemli parametrelerin 
başında enjeksiyon basıncı gelmektedir. Çalışmada kullanılan enjeksiyon deney düzeneğinde 
enjeksiyon basınç değeri ayarlanabilmektedir. Enjeksiyon deneylerinde uygulanan enjeksiyon 
basıncı ve dayanım değerleri arasındaki ilişki Mamdani çıkarım yöntemiyle incelenmiştir. 
Mamdani çıkarım yöntemi kullanarak iki model oluşturulmuştur. Mamdani yöntemiyle 
oluşturulan modeller arasındaki fark durulaştırma yöntemiyle ilgilidir. Çalışmada kullanılan 
durulaştırma yöntemleri; ağırlık merkezi (Centroid, center of gravity of the area) ve alan 
açıortayı (Bisector, the bisector of the area) yöntemleridir. Mamdani çıkarım yönteminde 
hem girdi hem de çıktı değerleri için yedi üyelik fonksiyonu ve ayrıca yedi kural (if - then) 
tanımlanmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Modeller arasında karşılaştırma yapmak ve 
uygulanabilirliği görmek amacıyla belirlilik katsayısı ve kök ortalama kare hata (RMSE) 
istatistik ölçütleri kullanılmıştır. Mamdani çıkarım yöntemi Centroid ve Bisector durulaştırma 
yöntemlerinin belirlilik katsayısı değerleri sırasıyla 0,8276 ve 0,8254 ve RMSE değerleri ise 
1,5566 ve 1,5616 olarak hesaplanmıştır. Belirlilik katsayısı ve RMSE değerlerine göre 
modellerin birbirine oldukça yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. Her iki modelinde 
performansı oldukça yüksek olup Centroid durulaştırma yönteminin kullanıldığı model 
nispeten daha iyi performans göstermiştir. Mamdani çıkarım yöntemi, enjeksiyon basıncı ve 
serbest basınç dayanım değerleri arasındaki ilişkinin modellenmesinde oldukça iyi sonuçlar 
vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mamdani Çıkarım Yöntemi, Durulaştırma, Enjeksiyon Basıncı, Serbest 
Basınç Dayanımı 

GİRİŞ

Geoteknik mühendisliği uygulamalarında kötü mühendislik özellikleri gösteren 
zeminlerin iyileştirilmesinde birçok teknik kullanılmaktadır (Haussman, 1990). Zemin 
enjeksiyonları, zemin iyileştirme teknikleri içinde en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 
bir tanesidir ve zemin veya kaya içindeki boşluklara enjeksiyon malzemesinin enjekte 
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edilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır (Nonlevier, 1989; Karol, 2003). Zemin içindeki 
boşluklara yerleşen enjeksiyon malzemesi zamanla katılaşarak zeminin mühendislik 
özelliklerini iyileştirmektedir. Enjeksiyon uygulamalarında emdirme (permeasyon) 
enjeksiyon uygulamaları yaygın olarak tercih edilmektedir (Henn, 1996). Emdirme 
enjeksiyonlarında enjeksiyon malzemesi çok düşük basınçlarda zeminde herhangi bir 
örselenme oluşturmayacak şekilde zemine enjekte edilmektedir. Emdirme enjeksiyonlarında 
ince taneli çimentolar yaygın olarak kullanılmaktadır. İnce taneli çimentolar Portland 
çimentosunun tane boyutunun küçültülmesiyle elde edilmektedirler. (Karol, 2003).

Kestirim problemlerinde geleneksel olarak kullanılan yöntemler doğrusal ve küçük 
boyutlu verilerde genellikle tatmin edici sonuçlar vermektedir. Buna karşın doğrusal olmayan 
ve özellikle veri sayısının fazla olduğu durumlarda alternatif olarak yapay zeka tekniklerine 
yönelim artmıştır. Yapay zeka yöntemleri doğa ve insanda işleyen ve çalışan 
mekanizmalardan yola çıkarak karmaşık problemlerin çözümünde kullanılabilmektedir. 
Başlıca yapay zeka teknikleri; yapay sinir ağları, bulanık mantık, sinirsel bulanık mantık, 
genetik algoritmalar, uzman sistemler ve veri madenciliğidir. Dünyada yapay zeka 
yöntemlerinin geoteknik mühendisliği konusunda kullanımı giderek artmaktadır. Geoteknik 
alanında yapılan çalışmalara örnek olarak; zemin korelasyonun modellenmesinde (Goh, 
1995), kazıkların taşıma kapasitesinin tahmininde (Lee vd., 1996), oturmaların tahmininde 
(Sivakugan vd., 1998), CPT tabanlı sıvılaşma tahmininde (Juang ve Chen, 1999), sıvılaşma 
kestiriminde (Wang ve Rahman, 2002), yanal toprak basıncı katsayısı tahmini (Das ve 
Basudhar, 2005), şişen zeminlerde (Mohamedzein vd., 2006), sıvılaşma analizinde (Sharafi 
ve Jalili, 2014), indeks parametrelerinin tahmininde (Tizpa vd., 2015), geoteknik 
parametreler ve kayma dalgası arasında ilişkinin incelenmesinde (Bahadori ve Momeni, 
2016), elastik modüllerin tahmininde (Sharma vd., 2017), yumuşak killerde uygulanan taş 
kolonların taşıma kapasitesinin kestiriminde (Das ve Dey, 2018), stabilize edilen kohezyonlu 
zeminlerin serbest basınç dayanımlarının kestiriminde (Javdanian ve Lee, 2019), 
konsolidasyon katsayısının tahmininde (Pham vd., 2020), sığ temel güvenirliliğinin 
tahmininde (Ray vd., 2021) kullanılmıştır.  

Bu çalışmada permeasyon enjeksiyon laboratuvar deneylerinde kullanılan ve deneyler 
sonucunda elde edilen parametrelerin kestirimi amacıyla yapay zekanın bir tekniği olan 
bulanık mantık Mamdani çıkarım sistemi kullanılmıştır. Mamdani çıkarım siteminde en çok 
uygulanan Centroid ve Bisector durulaştırma yöntemleri kullanılarak iki model oluşturulmuş 
ve modellerin performansları incelenmiştir. 

MAMDANİ BULANIK MANTIK ÇIKARIM SİSTEMİ 

Mantık, akıl yürütülerek çıkarım yapma işlemi olup mantıksal çıkarım yapılırken
önermeler kullanılmaktadır. Mantık, iki değerli mantık (geleneksel mantık, Aristo mantığı 
veya klasik mantık) ve çok değerli mantık (geleneksel olmayan mantık) olmak üzere genel 
olarak iki sınıfa ayırmak mümkündür. Klasik mantık sisteminde önermelerde ve çıkarımlarda 
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belirsizlik olmayıp iki değerden birisi ortaya çıkmaktadır. Bu durum insanın düşünme 
sistemiyle tam uyumlu değildir. İnsanın düşünme sisteminde ara değerlerde bulunmaktadır. 
Bu durumda devreye çok değerli mantık girmektedir. Çok değerli mantık da tamamen dolu, 
tamamen boş veya arada sonsuz değer alabilecek şekilde kısmen dolu şeklinde ifade 
edilebilmektedir. Çok değerli mantık, Zadeh (1965) tarafından bulanık mantık kavramı 
altında geliştirilmiş ve bulanık mantık kavramı, esnek hesaplama tekniği (soft computing) 
olarak birçok çalışmada başarı ile kullanılmıştır. Bulanık mantık tekniğinin modelleme 
çalışmalarında girdi ve çıktı parametrelerinin tanımlanmasında dilsel ifadeler 
kullanılmaktadır. Klasik modelleme tekniklerinde kesin ifadeler ve nicel değerler 
kullanılmasına karşın bulanık mantık tekniğinde niteliksel özellikler ve kesin olmayan 
ifadeler kullanılmaktadır.  

Bulanık modelleme genel olarak bulanıklaştırma, bulanık kural tabanının 
oluşturulması, bulanık çıkarım işlemi ve durulaştırma olmak üzere dört aşamadan 
oluşmaktadır. İlk aşamada seçilen parametrelerin bulanık değerlere dönüştürülmekte, bulanık 
kural tabanının oluşturulması aşamasında girdi ve çıktı değerlerini birbiri ile mantıksal olarak 
ilişkilendirilerek kurallar oluşturulmakta, bulanık çıkarım aşamasında ise kurallar için sonuç 
değerleri hesaplanmaktadır. Çıkarım aşamasında en çok kullanılan yöntemler Mamdani, 
Takagi-Sugeno-Kang ve Larsen yöntemleridir. Durulaştırma aşamasında bulanık sonuçlar 
gerçek (kullanılabilir) değerlere dönüştürülmektedir. 

Bu çalışmada Mamdani çıkarım sistemi kullanılmıştır. Bu yöntem Ebrahim Mamdani 
(1974, 1975) tarafından geliştirilmiş olup en sık kullanılan çıkarım yöntemidir. Mamdani 
çıkarım yönteminde modelleme insan davranışlarına uygun olup uzman bilgisi ile kolayca 
oluşturulmakta ve birçok alanda, çok çeşitli problemlere uygulanabilmektedir. Denklem 1 ve 
2’de Mamdani yöntemiyle tanımlanmış kural ve operatör işlemleri görülmektedir. 

Kural 1:  If (Eğer) 'x' is 'A1' and (ve) 'y' is 'B1' then (ise) 'Z' is 'C1'    (1) 

Kural 2:  If (Eğer) 'x' is 'A2' and (ve) 'y' is 'B2' then (ise) 'Z' is 'C2'    (2) 

Denklem ve şekil 1’de görülen μ, üyelik değerini, x ve y girdileri, Z ise çıktıyı ifade 
etmektedir. Şekil 1’de Mamdani yönteminin 2 kurala bağlı olarak girdilerin (x ve y) üyelik 
derecelerinin hesaplanması, kuralların işleyiş şekli, çıktı değerinin (z) nasıl hesaplandığı, 
sonuçların birleştirilmesi ve durulaştırma aşamaları görülmektedir. 
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Şekil 1. Mamdani Bulanık Mantık çıkarım sistemi (Cho vd., 2017)

Durulaştırma aşamasında bulanık sonuçlar gerçek değerlere dönüştürülmektedir. Çok 
fazla durulaştırma yöntemi bulunmaktadır. Yöntem seçiminde spesifik bir strateji 
bulunmamaktadır. Bu çalışmada en çok kullanılan ağırlık merkezi (Centroid, center of 
gravity of the area, zCOA) ve alan açıortayı (Bisector, the bisector of the area, zBOA)
durulaştırma yöntemleri kullanılmıştır. 

Ağırlık merkezi (Centroid, center of gravity of the area, COA) yönteminde 
birleştirilmiş kısmın ağırlık merkezinin hesaplanması ile durulaştırma yapılmaktadır. Bu 
yöntemin matematiksel gösterimi denklem 3’de görülmektedir (Jang vd., 1997).

z = ∫ ( )  ∫ ( )           (3) 

Bu denklemin grafiksel görünümü Şekil 2‘de görülmektedir. Denklem ve şekilde de 
görüleceği üzere zCOA durulaştırma sonucunu göstermektedir. μ (z) çıktı üyelik 
fonksiyonunun birleştirilmiş toplamıdır.  

Alan açıortayı (Bisector, the bisector of the area, BOA) yönteminde birleştirilmiş 
bulanık alanı eşit iki alana ayıran dikey çizgi elde edilmesiyle durulaştırma yapılmaktadır 
(Şekil 2). Bu yöntemin matematiksel ifadesi denklem 4’de görülmektedir (Jang vd., 1997). ∫ μ (z) dz = ∫ μ (z) dz         (4) 

Burada zBOA alan açıortayı ile elde edilmiş durulaştırma sonucunu göstermektedir. 
Denklemden de görüleceği üzere birleştirilmiş bölge iki eşit alana ayrılmaktadır. Burada α = min{z|z ∈ Z} ve β = max{z|z ∈ Z} ifade etmektedir (Jang vd., 1997)  
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Şekil 2. Centroid ve Bisector durulaştırma yöntemlerinin grafiksel gösterimi (Alam ve
Pandey, 2014) 

MAMDANİ BULANIK MANTIK MODELİNİN OLUŞTURULMASI VE TAHMİN 
İÇİN UYGULANMASI

Çalışma amacına yönelik olarak oluşturulan Mamdani bulanık mantık modeli bir girdi 
(enjeksiyon basıncı) ve bir çıktıdan (serbest basınç dayanımı) oluşmaktadır. Burada tahmin 
edilen parametre serbest basınç değeri, açıklayıcı parametre ise enjeksiyon basıncı değeridir. 
Enjeksiyon basıncı değerleri, ilk aşamada bulanıklaştırılmakta, üyelik fonksiyonları 
oluşturulmakta ve dilsel ifadeler ile tanımlanmaktadır. Bu aşamadan sonra kural tabanı 
oluşturulmaktadır. Kural tabanı oluşturulması aşamasında enjeksiyon basıncı ve serbest 
basınç dayanımı değerleri arasında mantıksal olarak ilişkilendirmeler yapılmaktadır. Bulanık 
çıkarım aşamasında Şekil 1’de işleyiş şeması gösterilen Mamdani bulanık mantık çıkarım 
sistemi kullanılmıştır. Bulanık çıkarım sistemi kullanılarak bulanık sonuç değerleri 
hesaplanmaktadır. En son aşamada tahmin değerlerinin durulaştırılması ve gerçek verilere 
dönüştürülme işlemi yapılmaktadır. Mamdani bulanık mantık modelinin oluşturulmasında ilk 
aşama olarak enjeksiyon basıncı ve serbest basınç dayanımı değerlerinin üyelik fonksiyonları 
ve dilsel ifadeleri oluşturulmuştur. Hem girdi hem çıktı için üyelik fonksiyonu 
tanımlanmıştır. Girdi ve çıktı parametreleri için oldukça sık kullanılan ve tercih edilen üçgen 
ve trapezoid üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. Oluşturulan üyelik fonksiyonları için diller 
ifadeler tanımlanmıştır. Oluşturulan model de enjeksiyon basıncı ve serbest basınç dayanımı 
arasında kurallar tanımlanmıştır. Enjeksiyon basıncı değerlerine ve kuralların uygulanması ile 
elde edilen birleştirilmiş sonuçlardan (sonuçların toplanması) durulaştırma işlemiyle serbest 
basınç değerinin tahmini yapılmıştır. Serbest basınç değerinin tek ve gerçek değere 
dönüştürülmesi için iki adet durulaştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Mamdani bulanık çıkarım sistemini ve uygulanan 2 farklı durulaştırma testi 
sonuçlarını karşılaştırma yapmak ve performansını ölçmek amacıyla regresyon analizi 
uygulanmıştır. Serbest basınç dayanımını ölçmek için oluşturulan modellerin tahmin 
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performansını kıyaslamak amacıyla berlirlilik katsayısı (R2) ve Kök Ortalama Karesel Hata 
(Root Mean Squared Error, RMSE) kullanılmıştır. Belirlilik katsayısı (R2), regresyon analizi 
neticesinde elde edilen ve bağımlı ve bağımsız değişkenler (girdi ve çıktı değişkenleri) 
arasındaki uyumun ölçüsünü göstermektedir. R2 değeri oluşturulan modelin kullanılabilirliği 
ve uygunluğu gözlemlenebilmektedir. R2 değeri 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. R2

değeri 1’e yaklaşması bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki uyumun yüksek olduğunu, 
0’a yakın olması durumunda ise uyumun zayıfladığını göstermektedir. RMSE ölçülen ve 
tahmin edilen değerler arasındaki hata miktarının hesaplanmasında sıklıkla kullanılan bir 
ölçüttür (denklem 3). 

RMSE = ∑ (y − y)          (3) 

Burada n; veri sayısını, y ; i. ölçülen değeri ve y ise i. tahmin edilen değeri 
göstermektedir. RMSE sonuçları modellerin tahminleyici olarak performansını 
göstermektedir. Tahmin edilen ve ölçülen değerleri arasındaki farkın düşük olması RMSE 
sonuçlarının da düşük olmasına neden olacaktır. Modeller için hesaplanan RMSE değerleri ne 
kadar küçük ise modelin tahmin performansı o kadar iyi olduğunu göstermektedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Bu çalışmada serbest basınç dayanımı değerinin tahminine yönelik toplam 2 model 
oluşturulmuştur. Kullanılan modellerin hepsinde aynı girdi, çıktı ve veriler kullanılmıştır. 
Mamdani yöntemiyle oluşturulan modellerde farklılık durulaştırma yöntemiyle ilgilidir. 
Durulaştırma yöntemi olarak Centroid ve Bisector yöntemleri kullanılmıştır. Bütün modeller 
için aynı performans kriterleri kullanılmıştır. Modeller oluşturulduktan sonra her veri için 
tahmin sonuçları elde edilmiştir. Bir başka deyişle ölçülen enjeksiyon basıncı değerleri girdi 
olarak modele sunulmuş ve model bu girdi değerine karşılık serbest basınç dayanım tahmini 
yapmıştır. Elde edilen serbest basınç tahmin değerleri ile ölçülen serbest basınç dayanım 
değerlerinin dağılım grafikleri çizilmiştir (Şekil 3). Bu grafiklere doğrusal regresyon analizi 
yapılarak R2 değerleri hesaplanmıştır. 
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a) b)

Şekil 3. a. Centroid, b. Bisector durulaştırma yöntemleriyle tahmin edilen Serbest Basınç 
Dayanımları ve ölçülen Serbest Basınç dayanımlarının doğrusal regresyon analizi grafikleri. 

Kırmızı lineer çizgi doğrusal regresyon eğrisini göstermektedir.

Şekil 3’de görülen mavi noktalar ölçülen ve tahmin edilen veri çiftleri göstermektedir. 
Kırmızı çizgi ise doğrusal regresyon ampirik eğrisini göstermektedir. Her bir model için R2

değeri ve RMSE değeri hesaplanmıştır. Modellerin R2 değerleri; Centroid durulaştırma işlemi 
uygulanan Mamdani bulanık mantık modeli için 0,8276 ve Bisector durulaştırma işleminin 
uygulandığı Mamdani modeli için ise 0,8254 olarak bulunmuştur. Modeller için hesaplanan 
R2 değerleri 1’e yakın olup tatmin edici değerlerdedir. Modellerin RMSE değerleri Mamdani 
bulanık mantık modelleri (Centroid ve Bisector uygulanan durulaştırma yöntemleri) için 
sırasıyla 1,5566 ve 1,5616 olarak elde edilmiştir. RMSE değerlerinin küçük olması model 
performansının iyi olduğunun bir göstergesidir. Modellerin R2 ve RMSE değerleri birbirine 
oldukça yakındır. 

Ölçülen ve tahmin edilen minimum ve maksimum serbest basınç dayanım değerleri 
tablo 1’de görülmektedir. Her iki modelin tahmin edilen minimum ve maksimum değerleri 
gerçek değerlere oldukça yakın olduğu görülmektedir.

Tablo 1. Ölçülen ve modellerin tahminleri sonucu elde edilen serbest basınç dayanımın 
minimum ve maksimum değerleri 

Serbest Basınç değerleri Minimum Maksimum

Ölçülen 1,82 23,8

Mamdani Bulanık Mantık (Centroid) tahmin edilen 1,996 23,672

Mamdani Bulanık Mantık (Bisector) tahmin edilen 1,937 23,763

Tablo 1’deki durumu daha iyi analiz edebilmek için ölçülen ve tahmin edilen serbest 
basınç dağılımı değerlerinin histogram dağılımı oluşturulmuştur (Şekil 4). İlgili şekilde 
görüleceği üzere belli aralıklar oluşturularak ölçüm ve tahmin sayıları çizilmiştir. Modellerin 
yüksek değerlerdeki tahmin sonuçlarının hata payının büyük çıkmasına karşın düşük 
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değerlerde nispeten hata payı daha düşüktür. Bu durum yüksek değerlerdeki veri sayısının az 
olması ve saçılmadan kaynaklanmaktadır. Veri sayısının artması ile Mamdani bulanık mantık 
modellerinde hata miktarının düşmesi beklenmektedir. 

Şekil 4. Ölçülen ve modeller ile tahmin edilen serbest basınç dayanımı değerlerinin 
histogram dağılımı.

SONUÇLAR

Bu çalışmada permeasyon enjeksiyon deneyinde kullanılan minimum enjeksiyon 
basıncı ve zemine yapılan enjeksiyon sonucu oluşan numunelerin dayanım değerleri 
arasındaki ilişki Mamdani çıkarım yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada Mamdani çıkarım 
yöntemiyle toplam iki model oluşturulmuştur. Oluşturulan modellerde Centroid ve Bisector 
durulaştırma yöntemleri kullanılmıştır. Modellerle elde edilen tahmini serbest basınç 
dayanımı değerleri ile ölçülen değerler ile veri çifti oluşturularak dağılım grafiği çizilmiştir. 
Dağılım grafiğinden her bir model için belirlilik katsayısı hesaplanmıştır. Centroid 
durulaştırma yöntemine sahip Mamdani bulanık mantık için 0,8276 ve bisector durulaştırma 
yöntemine sahip Mamdani bulanık mantık modeli için 0,8254 olarak bulunmuştur. RMSE 
değerleri ise aynı sıra ile 1,5566 ve 1,5616 olarak hesaplanmıştır. Modellerin belirlilik 
katsayısı ve RMSE değerleri birbirine oldukça yakındır olup tatmin edici ölçüdedir. Her iki 
modelinde performansı oldukça yüksek olup Centroid durulaştırma yönteminin kullanıldığı 
model nispeten daha iyi performans göstermiştir. Mamdani çıkarım yöntemi, enjeksiyon 
basıncı ve serbest basınç dayanım değerleri arasındaki ilişkinin modellenmesinde oldukça iyi 
sonuçlar vermiştir. Her tahmin probleminde olduğu gibi bu çalışmada da veri sayısının 
artmasıyla yüksek değerli verilerde ve diğer verilerde tahmin performansının artması ve 
ölçülen hata payının düşmesi beklenmektedir. 
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Abstract  
This work devoted to the study some important spectral properties of Sturm-Liouville 

problems of a new type, which are defined on two disjoint intervals  and 0,  and 
include additional transfer conditions through the common endpoint x = 0 of these intervals. 
First, we prove that the considered two-interval boundary value problem has infinitely many 
real eigenvalues, and we find for them the asymptotic formula. Then using our own 
technique, we defined four eigensolutions, each of which is an entire function with respect to
the spectral parameter . We also construct the Green's function in terms of these 
eigensolutions. Finally, we use Shannon's Sampling theory to reconstruct the integral 
transforms whose kernels are the eigensolutions. 

Keywords: Sturm-Liouville problem, boundary conditions, transfer conditions, Green's 
function, Shannon's Sampling theory. 

INTRODUCTION 
The Sturmian theory is one of the most actual and extensively developing fields of 

theoretical and applied mathematics. Particularly, highly important results in this field have 
been obtained for the case when the eigenparameter appears not only in differential equation 
but also in the boundary conditions (see, Aydemir et al.,2018; Fulton,1977; Mukhtarov et 
al.,2015; Titcmarsh,1962; Walter,1963 and the references therein). The Sampling Theory 
associated with the Strum-Liouville problems is used in many branches of natural science. 
This theory can be used when the unknown function needed to be reconstructed from its 
values at a sequence of samples. There are voluminous literature on this theory (see, Annaby 
et al.,2007; Boumenir and Chanane,1996; Kotel'nikov,1933; Poisson,1820; Shannon,1948; 
Tharwat,2011; Whittaker,1915; Zayed,1991,1993 and the references therein). 
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EIGENVALUES OF TWO-INTERVAL STURM-LIOUVILLE PROBLEMS 

Consider a new class of Sturm-Liouville problem which consist of a differential equation 
2: ( ) ( ) ( ( )) ( ) 0 (1)Ly p x y x q x y x

on [ 1,0) (0,1] , where discontinuity in y(x)  and  their first derivative y (x)  at the 
common endpoint x = 0 are given by the transmission conditions 

1
( ) ( )

0
: ( ( 0) ( 0)) , 1,2 (2)k k

i ik ik
k

T y y y i

together with eigenparameter-dependent boundary conditions 

10 11
2 ' 2 '

20 20 21 21

( 1) ( 1) 0 (3)
( ) (1) ( ) (1) 0 (4)

y y
y y

where 2
1( )p x p for [ 1,0)x , 2

2( )p x p for (0,1];x is a complex spectral parameter,

( )q x is a real-valued discontinuous function with finite one-hand limits ( 0);q ,ik ,ik

'
ik ( 1,2; 0,1)i k are real numbers. Moreover, we will assume that 

' '
21 20 20 21 10 21 20 110, 0.

For self-adjoint treatment of the problem (1)-(4) we will introduce a new inner product in 
classical Hilbert spaces 2 [ 1,1]L and 2 [ 1,1]  L  by

2

0 1
2 2
2 1

1 0

, : (5)
H

u v p u x v x p u x v xdx dx

for 2, [ 1,1]u v L and by 

2 2

2 2
1 2

1 1, , (6)
H H

p pU V u v u v

for 2
1 1

( ) ( )
, [ 1,1] ,  

u x v x
U V L

u v
,  respectively. 

Theorem 1 The eigenvalues of the boundary-value-transmission problem (1)-(4) are real. 

Theorem 2 The eigenvalues 2, 0,1,2,...n n of the problem (1)-(4) have the following 
asymptotic behaviour as :n
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SAMPLING SERIES OF INTEGRAL TRANSFORMS 

Let ( )f z  be any entire function and let ( ) max | ( )|: ,| | .fM r f z z z r,| |,| ||,| |  If there exist 

0k  such that ( ) exp( )k
fM r r  for sufficiently large values 0r  then the entire function 

( )f z  is said to be of finite order and the number , given by ln(ln ( ))
: limsup

ln
f

r

M r
r

 is 

called the order of the entire function ( )f z  and the number  , given by 
ln ( )

: limsup f

r

M r
r

 is called the type of the entire function ( )f z . If 1, then ( )f z is

called an entire function of exponential type. 

The well-known Hadamard's factorization theorem (see, Zayed,1993) states that any entire 
function ( )f z with the finite order can be written is the form 

    
1

( ) exp ( ) ( ; )m

n n

zf z z p z p
z

where nz are the nonzero roots of ( ), ( )f z p p is the smallest integer for which 

1
1

1 , ( )p
n n

p z
z

 is a polynomial with deg ( ) ,p z m  is the multiplicity of the zero at 

the origin and 

   
1

( ; ) (1 )exp , ( ;0) 1 .
np

n

uz p z z z
n

In below we will use the next well-known Whittaker-Shannon-Kotelnikov (WSK) 
sampling theorem (Zayed,1993). 

Theorem 3 Let 2L [ , ]F  and 
1( ) ( ) :
2

itf t F e d  Then the function ( )f z can 

be reconstructed from its sampled values at the points nt , 0, 1, 2,...,n n via the 

series expansion
sin ( )( ) ( )

( )
n

n
n n

t tf t f z
t t

 where the series being absolutely and 

uniformly convergent on compact sets. 

 Let us define the following left and right-side solutions of the equation (1). Let 

1 2 2( , ), ( , ), ( , )x x x  and 1( , )x  are the solutions of the equation (1) satisfying the 
initial conditions 
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' ' '
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( 1, ) , ( 1, ) ,
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t t t t

respectively, where

1 11 20 21 10 2 11 21 21 11 3 10 20 20 10 4 10 21 20 11: , : , : , : .t t t t

Theorem 4 The solutions ( , ), ( , ) ( 1,2)i ix x i  are entire functions of for each fixed 
x .

 Let us introduce to the consideration the following Wronskians: 

( ) ( , ), ( , ) ( 1,2).i i iw W x x i

Corollary 1 1( )w and 2 ( )w are entire functions. 

Theorem 5 There exists 0k such that 2 1( ): ( ) ( )w w k w .

Theorem 6 The eigenvalues of the BVTP (1)-(4) are coincided with the zeros of the 
Wronskians ( ).iw

 Now we define two fundamental solution ( , )x  and ( , )x by the equalities

( , ) ( , ),ix x ( , ) ( , )ix x  for ( 1,2),ix i where 1 2[ 1,0) , (0,1] . We 
can show that the function 

1

( , ). ( , ) ,
( )

( , ; )
( , ) ( , ) ,

( )

x t for t x
w

G x t
x t for x t

w

is the Green's function corresponding to the 

BVTP (1)-(4). 

Theorem 7 2L [ 1,1]f be any function and let the integral transform ( )F is defined by 

  
0 1

2 2
2 1 1 2

1 0

( ) ( , ) ( ) ( , ) ( ) .F p x f x p x f xdx dx

Then ( )F can be expanded in a series 
0

( )( ) ( )
( ) ( )n

n n n

wF F
w

 which is 

absolutely convergent on whole complex plane and uniformly on any compact subset of 
. Moreover, ( )F is entire function of exponential type 2. 
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Abstract 

The demand for energy resources is increasing, especially in developing countries 
because of the rapid population growth and industrialisation. However, countries have turned 
to alternative energy sources for reasons such as the increase in greenhouse gasses, the 
development of environmental protection awareness, the sustainability of energy resources, 
price instability, dependency on source countries and ensuring energy security. This situation 
has created the need for alternative, safe, clean and accessible energy sources to replace 
limited non-renewable resources (such as oil, natural gas, coal, uranium and thorium). Many 
countries have increasingly turn towards renewable energy sources such as hydroelectric, 
solar, wind, biomass, geothermal and wave energies. 

In Turkey, with the increase in population, the energy demand has been gradually 
growing. Although energy production from non-renewable energy sources such as oil and 
natural gas is high in Turkey, due to the increase in oil prices and foreign dependency, 
alternative energy sources are on the agenda to ensure energy security. Nuclear power plants, 
one of the non-renewable (and primary) energy sources in Turkey, are at the stage of 
constructing. However, one of the most common renewable energy sources in Turkey is 
hydroelectric energy.  Although Turkey's renewable energy potential is high (for example, 
solar, geothermal and wind), production from renewable energy sources is uncommon. As a 
result, Turkey has increased its investments in order to generate electricity from alternative 
energy sources, especially wind and solar energy, in order to reduce its external dependency 
in energy and diversify its energy resources. This study evaluates the importance of 
renewable energy sources in energy production in Turkey. 

Keywords: Renewable energy, hydroelectric energy, Turkey, solar energy, energy policy 

INTRODUCTION 

It is predicted that the worldwide energy requirements will increase by 1.6% annually 
between 2010 and 2025. It is foreseen that this increase will be met by the use of fossil fuels 
such as oil and natural gas from renewable energy sources. Coal is currently the most 
abundant fossil fuel in the world (Çepik, 2015: 45). Most of the world's energy needs are met 
from oil. Oil is followed by coal, natural gas, hydroelectric, nuclear and renewable energy. it 
is expected that oil will maintain its top position, but natural gas will have the second largest 
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usage area instead of coal until 2035 (Çepik, 2015: 54). However, there is a general approach 
that the share of oil in energy resources will gradually decrease. Both the limited reserves of 
oil and its increasing price have led countries to alternative energy sources. In recent years, 
countries have turned to renewable energy sources in order to reduce both the adverse 
impacts of fossil fuels and the dependence on fossil fuels (Çepik, 2015: 46). 

Turkey's energy demand is rising as a consequence of population growth, increasing 
urbanisation, economic growth, and rising welfare, as in the rest of the world (Furuncu, 2016: 
203). The 90% of Turkey's primary energy demand is based on fossil fuels. Turkey's oil and 
natural gas reserves are very low considering the consumption and import amounts. Turkey 
imports 75% of its energy needs (Dışkaya, 2017: 139).  For instance, in 2015, approximately 
75.9% of the primary energy source demand was met through imports. In 2015, Turkey 
ranked 5th in the world with 48 billion m3 natural gas imports, 13th with 35 million tons of 
oil imports and 8th with 30 million tons of coal imports. In 2016, 30 billion dollars of foreign 
currency was spent on oil imports. This amount was around 40 billion in 2017 due to the 
increasing exchange rate (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). Moreover, Turkey has a high 
natural gas dependency on Russia, Azerbaijan and Iran (Koç et al., 2018: 96; International 
Energy Agency, 2021). Since the ratio of crude oil production from producible reserves to 
total consumption is 6.4%, a high level of oil is imported. A high level of natural gas is 
imported due to the ratio of production to consumption in natural gas is 0.8% (Dışkaya, 2017: 
141) 

According to the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on 
Climate Change, Turkey has promised to reduce its greenhouse gases to 21% by 2030. 
However, Turkey's growing economy is limiting its ability to reduce emissions levels and it 
has not currently planned a peak in emissions (International Energy Agency, 2021:30). 67.8% 
of Turkey's greenhouse gas emissions originate from energy, 15.7% from industrial 
processes, 10.8% from agriculture and 5.7% from the waste sector (Dışkaya, 2017: 142). 

In general, fossil energy resources in Turkey are not rich in raw materials, so it is 
dependent on the raw material. As the need for energy increases with economic growth, 
imports of energy raw materials are also increasing (Çetin et al., 2019: 950). In this context, it 
is necessary for Turkey to diversify its energy policies, increase the share of renewable 
energies such as hydraulic, wind and solar, and ensure energy efficiency (Çetin et al., 2019: 
950). 

TURKEY’S ENERGY POLICY

As a developing country, Turkey's annual energy demand increase is higher than that 
of developed countries. Turkey’s biggest energy resources are oil and natural gas. However, a 
limited amount of oil is extracted within the borders of Turkey. Natural gas, which takes the 
first place among energy sources, is used in electricity production. Alternatively, its use for 
heating purposes in residences has become quite common in recent years. However, Turkey 
is a very scarce country in terms of natural gas reserves. Extracted natural gas meets only 
2.4% of consumption (Çepik, 2015: 58). In addition, lignite is the leading energy producer in 
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Turkey. Lignite is generally used as fuel in thermal power stations. 1.6% of the total world 
lignite reserves are in Turkey (Çepik, 2015: 58).

Turkey's aim is to reduce foreign dependency, to evaluate domestic and renewable 
energy potential and to improve electricity generation, transmission and distribution 
infrastructure (Ministry of Energy and Natural Resources, 2019: 41; Presidency of Strategy 
and Budget, 2019: 120). In this context, it is aimed to increase the rate of electricity installed 
power based on domestic and renewable energy sources to the total installed power from 59% 
to 65% and to strengthen the natural gas and electricity infrastructure. In addition, it is aimed 
to accelerate oil and natural gas exploration and production activities, especially in the seas. 
Finally, the development of legislation and human resources infrastructure regarding nuclear 
energy is one of the strategies for reducing Turkey's dependence on foreign energy (Ministry 
of Energy and Natural Resources, 2019: 22-23). 

In Turkey's energy policy, it is aimed to diversify primary energy resources in line 
with reducing the high dependence on imported oil and natural gas resources (Dışkaya, 2017: 
140). 

Especially in the last 20 years, with the growth of the economy and population, the 
demand for energy and import dependency in energy has increased (International Energy 
Agency, 2021: 11). With the growth of energy demand, Turkey plans to restructure its energy 
system, reduce imports, increase production capacity and lower prices for consumers 
(International Energy Agency, 2021:3). 

Turkey is still dependent on imports of fossil fuels, especially oil and gas 93% and 
99% respectively.  For example, the transportation sector is 98% dependent on oil. Therefore, 
Turkey has prioritized local exploration and production in order to reduce foreign 
dependency in oil and gas  (International Energy Agency, 2021:11). By 2023, it is also aimed
to increase oil and mining explorations. In this context, offshore oil and natural gas 
explorations are carried out in the Black Sea and other regions (WWF, 2011: 6). In addition, 
domestic crude oil production of Turkish Petroleum Corporation (TPAO), which holds most 
of the exploration and production licenses, grew by 19% from 2017 to 2019. However, most 
of the demand is met through imports (International Energy Agency, 2021:11). Turkey aimed 
to diversify its import sources in order to ensure natural gas security. In the early 2000s, 
Russia was the dominant natural gas supplier, but Turkey began importing gas from the 
Islamic Republic of Iran in 2001 and Azerbaijan in 2007. In addition, Turkey has diversified 
its oil suppliers. Turkey; Iran supplies oil from Iraq, Russia and Saudi Arabia (International 
Energy Agency, 2021:12). In addition to the natural gas and oil development in the Black Sea 
region, Turkey also aimed to increase domestic production in renewable energy, nuclear 
energy and lignite mining  (International Energy Agency, 2021:13). 

Turkey has a wide variety of natural resources, but only a few on a large scale. It has 
significant coal deposits among its neighbors outside Iran. Turkey is heavily dependent on 
imported oil and natural gas. However, it is taking important steps to increase the use of 
domestic energy resources (renewable energy, coal and nuclear) (International Energy 
Agency, 2021:18). Turkey's approach to coal mining and coal-fired production is also to 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 19 June 1-2, 2021



 
 

 

reduce its dependence on imported natural gas and imported coal (International Energy 
Agency, 2021:14). Turkey aims to switch to domestic production and consumption of coal. 
While the share of electricity produced from domestic coal was 12.6% in 2013, it increased to 
14.9% in 2018  (Presidency of Strategy and Budget, 2019: 120). Hard coal is mainly planned 
to be used in the industrial sector however, coal-fired power plants cause serious air pollution 
(International Energy Agency, 2021:15). 

Nuclear energy which has grown ten-fold in the last 30 years is generally preferred by 
countries with a high dependence on fossil fuels (Çepik, 2015: 46). Turkey, which is foreign-
dependent in terms of energy production, aims to increase its energy diversity and reduce 
foreign dependency by adding nuclear energy to its energy resources (Kaya and Göral, 2016: 
421). Nuclear energy is considered important for Turkey in terms of ensuring energy supply 
security, reducing the dependency on imported energy inputs and the current account deficit 
(Furuncu, 2016: 202).  Turkey plans to establish three nuclear power plants with twelve 
reactor units in order to ensure energy security and reduce foreign dependency. The first of 
these is the Akkuyu power station built in Mersin, with an installed power of 4800 MV and 
consisting of 4 units and is expected to be operational in 2023 (International Energy Agency, 
2021: 14). The second is the Sinop Nuclear Power Plant, which was signed with Japan in 
2013. However, due to the high cost, negotiations with partners other than Japanese 
companies continue. Site selection for the power plant is still ongoing (International Energy 
Agency, 2021: 27). In addition to renewable energy, the country's energy mix will be shaped 
with the nuclear power plant expected to be established in 2023  (International Energy 
Agency, 2021: 3). 

RENEWABLE ENERGY IN TURKEY 

In order to increase the use of renewable energy and improve energy efficiency in 
Turkey, legal regulations such as the ‘Renewable Energy Law’ in 2005 and the ‘Geothermal 
Law’ in 2007 were introduced. ‘The Energy Efficiency Law’, which includes objectives such 
as efficient use of energy, reduction of losses and leaks, and reduction of energy costs, 
entered into legislation in 2007. However, despite the legal regulations, their adequacy in 
implementation is controversial. Turkey, like many other countries in the world, is 
experiencing some economic and financial difficulties in making effective use of renewable 
energy technologies (WWF, 2011: 8).

Especially in the last 10 years, there has been a significant growth in renewable 
energy with the increase in Turkey's energy diversity (International Energy Agency, 2021: 3) 
(see Figure 1). Renewable electricity generation in Turkey has tripled in the last 10 years and 
its share in total generation has increased to 44% in 2019 with the increase in solar energy 
(International Energy Agency, 2021: 13). Turkey is defined as one of the countries with the 
best potential in wind energy in Europe. It is in a rich position among the countries of the 
world in geothermal energy. It is stated that a significant part of the annual energy demand 
can be met if the biogas potential is used  (Dışkaya, 2017: 140). The number of hydroelectric 
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power plants in Turkey is 636, the number of wind turbines is 232; the number of geothermal 
power plants is 40 and the number of solar power plants is 5,422 (Çetin et al., 2019: 961).

The share of renewable energy in total electricity production was 28.9% in 2013 and 
increased to 32.5% in 2018. In 2017, wind and solar Renewable Energy Resource Areas 
(YEKA) tenders with a total capacity of 2,000 MW were completed to use renewable energy 
resources efficiently and effectively as well as producing the equipment used in production 
facilities in the country. One of the objectives of the Ministry of Energy and Natural 
Resources is to evaluate renewable energy sources and determine policies and strategies for 
increasing energy efficiency (Ministry of Energy and Natural Resources, 2019: 41).

Figure 1: Distribution of Turkish Electricity production by energy resources, 20201

The 44% of domestic energy production in 2019 was produced from renewable 
energy. Private investments in electricity generation doubled between 2002 and 2018. The 
aim of Turkey is to increase its capacity from both wind and solar to 10,000 MW by 2017-
2027 (International Energy Agency, 2021: 32). In addition, to strengthen new domestic coal 
capacity of 7500 MW.  Turkey, until 2023, 76% of the 84% new energy capacity to be 
provided from domestic sources will be from renewable energy. It also plans that 61% of the 
82% energy obtained from domestic sources by 2027 will come from renewable energy 
(International Energy Agency, 2021: 30). 

Hydroelectric Energy 

Turkey's hydraulic energy technical potential is approximately 216,000 GWh/year. 
Turkey uses 66,000 GWh/year (31%) of this potential. Turkey ranks 15th in the world in 
terms of using its hydraulic energy potential (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). However, 
Turkey is a country that suffers from water stress due to its increasing population, 
unsustainable water infrastructure projects, excessive use of water in agriculture, pollution of 
water resources by waste, mining activities and global warming. In this context, considering 

                                                            
1 Reference: TEİAŞ (2021). https://www.teias.gov.tr/tr-TR/sektor-raporla 
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the 40% decrease in precipitation rates, the high dependence on hydroelectric resources has 
serious impacts on energy production (Dışkaya, 2017: 140).

The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI in Turkish acronym) is the 
only authorised actor in developing and presenting the hydroelectric potential to the national 
economy. Since Turkey is not a country that receives precipitation in all seasons due to its 
geographical location, it needs to build dams and hydroelectric power plants. For this reason, 
hydroelectric energy investments continue with the cooperation of the State-Private sector, 
with the development of hydroelectric potential and the involvement of the state in projects 
where the private sector is insufficient (DSI, 2021: 40). According to the 2021 Activity 
Report of the General Directorate of DSI, as of the end of 2020, there are 714 power plants in 
operation, 37 power plants under construction, and there are 493 power plants whose 
construction has not started yet (DSI, 2021: 41). 

Solar Energy 

China, Japan, Germany and the USA are among the countries that benefit the most 
from solar energy. Turkey ranks 19th in the world in terms of the potential to benefit from 
solar energy (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). There is a large-scale solar energy potential in 
Turkey, where fossil energy resources are limited. Although the duration of sunshine varies 
throughout the year, there are approximately 2,738 hours of sunshine in Turkey (Koç et al., 
2018: 105). At the end of 2017, the total number of power plants with and without a license is 
3,616. The total installed power of these power plants in operation has reached 3,421 MW 
(Koç et al., 2018: 105). However, in-depth research and development (R&D) and applications 
on this potential are not applied sufficiently (Çetin et al., 2019: 950). For example, Turkey's 
electricity generation is very low, such as 0.02%, from solar in 2019. In addition, production 
remained below 1% in 2020 (Chamber of Electrical Engineers, 2021).

There are 9.1 million buildings in Turkey and approximately 87% of this amount is 
residential buildings. More than 100,000 new buildings are added to Turkey's building stock 
every year. It is predicted that solar module systems can be installed on the roofs and facades 
of these buildings in the next 10 years at a total of 2,000 – 4,000 MW (Ministry of Energy 
and Natural Resources, 2020).  

Wind Energy 

Turkey's first commercial wind power plant was established in Izmir (8.7 MW) in 
1998. While the capacity related to wind energy has been following a very rapid development 
trend in the world since 2000, there has been no rapid development regarding wind energy in 
Turkey until 2006. After the enactment of the ‘Renewable Energy Law’ (No. 5346 in 2005), 
wind energy production increased (Yılmaz, 2012: 42). The electrical energy produced from 
wind power plants in 2011 was 4726 billion kWh and corresponds to 2.07% of the total 
electricity production  (Koç and Şenel, 2013: 41). In 2016, the licensed wind energy installed 
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power reached 5751.3 MW (Dışkaya, 2017 : 141). As of the end of 2017, the installed power 
rate was 6,872.10 MW. As of the end of December 2020, Turkey’s installed power based on 
wind energy is 8,832 MW, its share in total electricity production is 8,09% (Ministry of 
Energy and Natural Resources, 2020). The target for 2023 in the Turkey Strategic Plan is to 
reach 20,000 MW of wind energy installed power (Koç et al., 2018: 107). 

Biomass Energy 

Biomass, is commonly used in the world is widely used in rural areas in Turkey which 
has a very rich potential in terms of biomass resources and organic waste sources (Toklu, 
2017: 235). Turkey's biogas potential is equivalent to 88% of current natural gas use. Turkey 
has a very large organic waste capacity and organic waste which is 65% of the general total 
waste. These wastes are dispersed into the environment in an uncontrolled manner and cause 
environmental pollution. Evaluation of these wastes gains importance both in terms of 
environmental pollution and energy needs (Şenol et al., 2017: 82). The installed power based 
on biomass energy, which is also widely used in electricity generation, is 1485 MW as of the 
end of December 2020 and its share in total electricity generation is 1.80% (Ministry of 
Energy and Natural Resources, 2020).

Geothermal 

In geothermal energy, between 2010 and 2015, after the geothermal law, regulations 
and tariff support, a significant improvement was achieved in electricity generation and direct 
use. The 820 MW of electricity was produced at the end of 2016 (Dışkaya, 2017 :141).
Geothermal energy is the natural heat of the earth and is defined as the thermal energy 
contained in hot fluid (water, steam, gas) and hot dry rocks under pressure accumulated in the 
depths of the earth's crust. Turkey, which is in the Alpine-Himalayan system, is very rich in 
active faults. There is a lot of natural hot water flow in the country along these fault lines. In 
terms of direct use, it is widely used in Turkey for heating residences, thermal facilities and 
greenhouses (Yılmaz, 2012: 43-44). 

Turkey is the 1st country in Europe in terms of geothermal potential and the 5th 
country in the world in terms of installed power (WWF, 2011: 9). The top five countries in 
electricity generation from geothermal energy are the USA, Indonesia, Philippines, Turkey 
and New Zealand. The geothermal potential of Turkey is high and 78% of the potential areas 
are in Western Anatolia, 9% in Central Anatolia, 7% in the Marmara Region, 5% in Eastern 
Anatolia and 1% in other regions. The 90% of Turkey’s geothermal resources are at low and 
medium temperatures and are suitable for direct applications (heating, thermal tourism, 
various industrial applications, etc.) and 10% for indirect applications (electric power 
generation) (Ministry of Energy and Natural Resources, 2020). Geothermal energy, which is 
widely used in electricity generation as well as district heating, is 1.613 MW as of the end of 
December 2020, and its share in total electricity generation is 3.25% (Ministry of Energy and 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 23 June 1-2, 2021



 
 

 

Natural Resources, 2020). Turkey 2023 geothermal installed power and production target is 
stated as 1 GW (Koç et al., 2018: 105; Kayişoğlu and Diken, 2019: 63).

DISCUSSION 

Turkey primarily aims to use domestic and renewable resources to ensure energy 
security. In this context, how much Turkey tries to take steps in renewable energy, it has 
accelerated the search for fossil resources such as oil and natural gas in the country to reduce 
its dependence on imports in energy. In addition, nuclear power plants are under construction.
However, although it is recommended as an alternative to the solution of the energy crisis due 
to its low carbon emissions, it should not be seen as a solution due to the problem of 
radioactive waste and its high cost, and its use in the world should be reduced (WWF, 2011: 
11). As a result, the necessity of renewable energy emerges when the non-renewable fossil
resources and the increase in greenhouse gas emissions and the possible harms of nuclear 
energy to the environment are considered (Çıtak and Kılınç Pala, 2016: 83).

In Turkey, especially in the last 10 years, despite the developments in renewable 
energy in the context of Turkey's energy security, energy production remains below its 
potential; e.g 2.4% of solar; 10.8% of the wind; 32.4% of geothermal; 37.4% of hydraulic and 
1% of biogas are used in Turkey. Biomass waste potential is almost never utilised (Kayişoğlu 
and Diken, 2019: 64).

It is clear that, some difficulties are experienced in the production of renewable 
energy; more specifically insufficient funds allocated for technology and research and 
development activities, Turkey's priority to hydroelectric and lignite resources before solar 
and wind energy, the cost of geothermal resource exploration (WWF, 2011: 9-10), the 
number of entrepreneurs who want to obtain a license and establish a facility is around 40 and 
lastly difficulties in obtaining documents from the institution and meeting the necessary 
conditions (Kayişoğlu and Diken, 2019: 65).

CONCLUSION 

In Turkey, the need for energy is increasing in parallel with population growth, 
industrialisation and technological developments. Turkey has focused on domestic and 
renewable energy to ensure energy security and reduce its dependence on foreign oil and 
natural gas. Despite the progress in renewable energy, fossil fuels still dominate the economy. 
Therefore, Turkey has prioritised domestic exploration and production through the TPAO. In 
addition, domestic coal production is increasing.

Turkey has a high potential for hydraulic, wind, solar, biomass and geothermal 
energies. However, although Turkey has increased its renewable energy capacity especially 
in the last 10 years, it still cannot utilise its full potential. The fossil fuel reserves such as 
coal, natural gas and oil are rapidly depleting. For this reason, renewable energy sources 
should be prioritised in Turkey, both to reduce emissions and to reduce foreign dependence 
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on energy, as fossil fuel reserves are limited. In this context, bureaucratic obstacles to 
investments in renewable energy should be removed and technical and scientific R&D studies 
should be accelerated in this field. 
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ABSTRACT 

Digital communication has become an essential part of infrastructure nowadays, a lot 
of applications are Internet-based and it is important that communication be made secret. The 
Internet as a whole does not use secure links, thus information in transit may be vulnerable to 
interception as well. The important of reducing a chance of the information being detected 
during the transmission is being an issue now days. As a result, the security of information 
passed over an open channel has become a fundamental issue and therefore, the 
confidentiality and data integrity are required to protect against unauthorized access and use. 
This has resulted in an unstable growth in the field of information hiding. Cryptography and 
steganography are the two popular methods available to provide security It is an ongoing 
research area having vast number of applications in distinct fields such as defence and 
intelligence, medical, on-line banking, on-line transaction, to stop music piracy and other 
financial and commercial purposes. There are various steganography approaches exist and 
they differ depending upon message to be embedded, use of file type as carrier or 
compression method used etc. The focus of this paper is to classify distinct image 
steganography techniques besides giving overview, importance and challenges of 
steganography techniques. Other related security techniques are also been discussed in brief 
in this paper. The classification of steganography techniques may provide not only 
understanding and guidelines to researchers in this field but also provide directions for future 
work in this field.  

Keywords:Information, Data security, Confidential, Cover-object, Stego object, Steganalysis 

Steganography 

1.0 Introduction  

With increasing attacks on information exchanged over the Internet, hiding of data, 

particularly private data, has become critically necessary. There is therefore a need for a 

solution that can protect sensitive data, and data hiding is the process of distributing and 
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sending secret data to media (text, image, sound and video) via a public network Information 

security is and will continue to be a serious issue Information broadcast through the internet 

may include sensitive personal data which may be intercepted. Also, there are many web 

applications on the internet which require the users to fill forms that include sensitive 

personal information such as telephone numbers, addresses, and credit card information. 

Users will need private and secure communications so as to protect their confidential 

information from hackers during transmission over an open channel, in order to protect 

confidentiality and data integrity of the data against unauthorized access and use 

Cryptography and steganography are the common methods to secure 

communications.(Alsaidi et al. 2018)   

Digital media is most preferred source for transfer of information and communication 

now days. With the growth and access of internet to everyone, it became easier and possible 

to copy and to distribute the digital information illegally (Mkamis 2017) Digitally transferred 

data can be copied without any loss of content and quality as well, which is a big problem to 

the security, authenticity and copyright to the owner of the data (Pradhan, Raja Sekhar, and 

Swain 2016) To keep secrecy of data has become an important issue and steganography offer 

a very reliable solution for such problems. Steganography is an art and science of embedding 

secret message into cover medium. In steganography, secret message is embedded in an 

appropriate carrier object that may be image, video, sound or other file to be transmitted over 

internet and embedding is parametrised by a key that makes difficult to even detect the 

presence of data and further to find a key to access it. Once cover object is embedded, it is 

known as stego object. Steganography had been in use from historical times. Simmon stated 

that steganography also commonly known as ‘Prison’s Problem’ because in earlier times 

prisoners used it in prisons for communication purposes (Rachmawanto et al. 2017) Most 

basic method of steganography is to utilize the redundant information available in digital 

medium (Karampidis, Kavallieratou, and Papadourakis 2018) There is an increasing interest 

in using images as cover media for steganographic communication and detection of covert 

communications that utilize images has become an important issue (R. Chandramouli, M. 

Kharrazi,, 2003, 2004).

There are several techniques to embed data into a carrier and each technique uses its 

own approach to mathematics. Therefore, it is hard to identify the techniques. The problem 
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came up earlier by (R. Chandramouli, 2002),, stating that it is a major challenge and query, 

"Can present and potential steganography algorithms be divided into distinct groups of 

mathematical techniques? (R. Chandramouli, 2002), as each method uses a distinct approach.

In this paper an attempt is made to identify different techniques of image 

steganography along with description, significance and challenges of steganography 

techniques. There has also been an attempt to classify existing steganography techniques into 

a restricted collection of categories based on the relevant literature survey and their 

qualitative review. The focus is more on image steganography as images are most popular 

and widely used medium over internet. 

There are various other data hiding techniques for different purposes and applications. 

These techniques are collectively known as ‘information hiding’ techniques (R.

Chandramouli, 2002),. Some of these are namely steganography, cryptography; 

watermarking and fingerprinting are inter-linked to each other as well. Steganography also 

called ‘Covered Writing’ (Salee, 2003), conceals very existence of hidden secret data in 

cover object ] (J. Silman, 2001), whereas cryptography scrambles the data to prevent the 

attacker from understanding the contents (W. Huaiqing and W. Shouzhong, , 2004).

Steganography also used where cryptography is either not allowed or not to be used. 

Steganography and cryptography are complementary and orthogonal to each other and both 

can be used in combined form provide higher level of security. Watermarking is the process 

of embedding watermark signal into multimedia data to generate watermarked object to 

protect authenticity of owner on that digital object and mainly focuses on the robustness of 

embedded message rather than capacity or concealment. Since increasing capacity and 

robustness at the same time is not possible (A. Cheddad, J. Condell, K. Curran, 2010),

therefore watermarking can be used for copyright protection and tracking legitimate use of a 

particular software or media. In fingerprinting, on the other hand, separate marks are 

embedded in the copies of the object that are supplied to different customers such as hidden 

serial numbers which enables the intellectual property owner to identify individuals who 

break their license agreement and supply the property to third parties.

Steganography provides an ultimate guarantee of authentication that no other security 

tool can ensure. The primary goal of steganography techniques is to maximize embedding 

rate and minimizing the detectability of the resulting stego images against steganalysis 

techniques  

To detect the hidden text in the stego object is called Steganalysis. It has two major 

types of analysis: Visual Analysis and statistical Analysis. Visual analysis deals with 
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detection of secret message with naked eyes or with the help of computer in which bit planes 

are analyzed separately for any unusual change in the appearance for the presence of secret 

message. Statistical analysis deals with checking of any change in statistical properties of 

stego object caused by steganographic algorithm (N. Provos and P. Honeyman,, 2003).

Steganalysis can be divided into two major types: Universal steganalysis and Specific type of 

steganalysis techniques. Universal steganalysis techniques can detect secret message in stego 

objects embedded by a range of steganographic algorithms and specific steganalysis 

techniques, which are more sophisticated techniques and work corresponding to a particular

steganographic algorithm only. In order to design a good steganographic algorithm there is 

need to understand steganalysis concepts and techniques as well.

1.2 Image Steganography Assessment Parameters

When a large amount of data is embedded into an image the visual specifications of 

image such as colour and smoothness are altered (Chandramouli, M. Kharrazi, 2002). Base 

on this fact that steganography is the process of hiding important information inside a cover 

data without arising the suspicious, it is very important to specify how the secret is embedded 

in the image. There are some essential factors that should be considered in image 

steganography process.

Capacity - The capacity parameter in the steganographic methods refers to the 

maximum number of bits that can be embedded in a particular cover file with a small 

probability of revealing by an antagonist 

Imperceptibility is defined as the degree of changes in the appearance of the cover 

data whenever the message is embedded. In a simpler term, the appearance or format 

of cover files must remain intact after hiding the secret data. Since a steganographic 

system fails if an attacker is able to prove the existence of a secret message 

Robustness - Robustness indicates the distortion amount that the digital cover can 

tolerate to keep the secret message safe (F. A.P. Petitcolas, R. J. Anderson, 1998). In a 

simpler term, the method must guarantee the unity of the message for the receiver 

even though the stego file is damaged by the performed attacks within the 

transmission phase.
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Security: An embedding algorithm is said to be secure if the embedded information 

could not be removed after detection by the attacker. It depends on the knowledge 

about the embedded algorithm and secret key. 

2.0 Steganography Section 

Steganography algorithms may differ from each other depending upon: type of cover 

object used, type of domain (spatial or transform domain), type of file format or compression 

used and type of embedding method used to modify the cover object etc. and can be 

classified accordingly as shown in Fig. 1. 

2.1 Type of Image steganography 

Different types of cover objects like text, image, audio or video files can be used to 

hide secret data 

Image is the most prevalent cover items used for steganography. In the digital world, 

there are many image formats that are used in various kinds of applications and their quantity 

is steadily increasing. Several steganography algorithms have been developed relating to 

image file formats. 

1. Image steganography is a technique which is used to hide secret message within an 

image. The binary bits of secret of message are hidden in the binary of image and this slightly 

affects the intensities of colour or brightness which is not detectable by naked human eyes. 

There are many algorithms which are used for image steganography but some of them are 

very complex while some of them are simple. As stated earlier, images are the most popular 

cover objects used for steganography. In the domain of digital images many different image 

file formats exist, most of them for specific applications. For these different image file 

formats, different steganographic algorithms exist. A simple image steganographic model 

contains an original image, called cover (I) image in which secret component secret 

message/image (M) is hidden and a stego key (K) which is used to hide the information as 

well as to extract. The purpose of using stego key is to provide security. Finally, after the 

steganographic process, an image is obtained called stego-image (S) in which pixel value is 
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different from the pixel value of original image but these changes are so minor that it cannot 

be easily to be detect by human  

Classification of Image Steganography based on formal and its Domain

RGB/Bitmap
(Lossless)

 

JPEG
(Lossy)

PNG
(Lossless)

TIFF
(losssy/Lossless)

Spatial
Domain

Transform
Domain

Palette
 

NonPalette
 

Palette
 

Transform
Domain

Spatial
Domain

DCT
 

DWT
 

Hybrid
 

Figure 1,1 Classification of different image steganography technique

2. Text steganography: Hiding information in text is historically the most important 

method of steganography. In this type of steganography, secret message is hiding in a text. 

There many techniques which were used such sequencing in which each character of secret 

message is hidden a fix position of text or the binary value of secret message is hidden in 

binary value of text (J. Silman, 2001). Microdots and use of extra white space are the 

example of text steganography.

3. Steganography in Audio: The most common technique in the process of hiding secret 

data in audio file is Low bit Encoding which is very similar to LSB method in image 

steganography. Nevertheless, the changes in the bits of audio file are usually noticeable for 

human ears, soit is rather perilous technique if the information of the audio file is being 

masked  (chi et al. , 2005) 
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Another common method of steganography in audio files is Spread Spectrum which 

works by adding arbitrary noises to the signal the information is conceal inside a carrier and 

disseminate across the frequency spectrum.  

One more technique which is used to hide the secret data inside an audio file is Echo 

Data Hiding that uses the echoes in the sound files (Li and Ya-Qi, , 2009). It works based on 

this fact that information can be concealed in an audio file by simply adding extra sound to it. 

The biggest advantage of this method over other audio steganographic techniques is that it 

can actually enhance the sound of the audio inside an audio file.

4. Steganography in video: Video Steganography is a technique to hid any kind of files 

into a carrying video file. Is also conceals any secret data into a transferring video file. 

Steganography in Videos is comparable to that of Steganography in Image and audio files, 

since video files are generally a collection of images and sounds, so most of the presented 

techniques on images and audio can be applied to video files as well. The great superiority of 

video file is the large amount of data that can be hidden inside and the fact that it is a moving 

stream of images and sounds. Therefore, any small but otherwise distinct distortions might go 

by unobserved by humans because of the continuous flow of information.  

The most common technique which is used to hide data in the video file is Discrete 

Cosine Transform method (Paruchuri & Cheung, 2008). In fact, in this method each image of 

video frames is altered slightly to include the secret data and will be done in such way that is 

not perceptible by human eyes. The DCT algorithm changes the value of certain portions of 

image and usually round them up.

2.2 Steganography based on Domain Type

Steganography techniques are widely used, based on domain structure, spatial domain 

and transformation techniques. 

Spatial domain techniques further classified into six different ways are as follows. 

Least Significant Bit (LSB) based steganography, Multiple Bit-planes Based Steganography 

(MBPS), Noise-adding Based Steganography (NABS), Prediction Error Based 

Steganography (PEBS), Modulo Operation Based Steganography (Mod) and Quantization 
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Based Steganography (QBS). Another classification is JPEG steganography, which can be 

further classified into JSteg / JPHide, F5 steganographic algorithm, Out Guess, model-based 

steganography (MB) and yet another Steganographic Scheme (YASS). This review suggests 

on how best to select pixel locations adaptively for embedding, how to cut back embedding 

distortion and to boost embedding efficiency, embedding data in the image creation process, 

sacrificing the imperceptivity, how exactly to preserve the statistics while embedding during 

image creation, but doesn't suggest how to boost the randomness while embedding.  

Additionally, (Cheddas Abbas, 2010), categorized steganographic method as spatial 

domain, frequency domain and the adaptive method's wherein adaptive methods could be 

sent applications for both spatial and frequency domains. In addition, they evaluated the 

performance of commercially available software and its drawbacks and highlighted the 

requirement for novel methods in image steganography. Next section, a few of the dominant 

techniques exploiting the image formats are discussed.  

Transform Domain Techniques: Transform domain techniques are also known as 

frequency domain techniques. 

Transforming domain techniques would first transform image from spatial domain to 

frequency domain, and then embed hidden message. These techniques use mathematical 

functions to conceal the data. These techniques are also used in compression algorithms and 

transformation involves concealing hidden message in the cover object's transforming space. 

In Frequency domain schemes, the secret data will be embedded into transform coefficients 

which are transformed first into frequency domain by various frequency domain methods like 

Discrete Cosine Transformation (DCT), Discrete Wavelet Transform (DWT), Discrete 

Fourier Transform (DFT) etc then secret data will be embedded into transform coefficients 

(A. Cheddad, J. Condell, K. Curran, & P. Mc Kevitt, 2010).

A projection maps image data via a projection equation into another mathematical 

space. Discrete transformations are carried out and are based on unique functions called the 

functions of the basis. The discrete 1-D basis function variant is called base vectors. The 

discrete 2-D base function version is called the basis images (or base matrices). Difference 

between the different types of transform is the basis image used. Each type of transform has 

its own equation to generate the basis images. 2D Walsh-Hadamard transform is the tensor of 

the 1D transform. 
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DCT: Most commonly used transformation domain technique is DCT. It transforms a 

signal or image from the spatial domain to the frequency domain. It can separate the image 

into high, middle and low frequency components. Embedding in DCT domain is simply did 

by altering the DCT coefficients. DCT transformation and compression using quantization 

and run-length coding on raw images can be used to obtain secure stego images. DCT is a 

lossy compression transform because its cosine values cannot be calculated exactly, and 

repeated calculations using limited precision numbers introduce rounding errors in results. 

Variances between original data values and restored data values depend upon the method 

used to calculate DCT ((Provos and Honeyman 2003)).

DFT: The Fourier transform is the well-known and widely used transform. Fourier 

transform decomposes an image into a weighted sum of 2-D sinusoidal term. Once all the 

required basis images have been obtained, we can perform the transform operation. After 

performing the transform, we can get back the original image by applying the inverse Fourier 

transform. 
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Table.1 Comparisons Between Spatial Domain Techniques And Transform Domain 

Techniques

Requirements Spatial Domain Techniques Transform Domain or

Frequency Domain 
Techniques

Embedding 
Process

Hidden messages are rooted in spatial 
domain steganography techniques

Manipulation of pixel values , i.e., pixel 
value strength

Transform domain methods, 
convert images from the 
spatial domain to the 
frequency domain first, and 
then embed the message

Robustness 
Against

Attacks

For geometric threats, such as cropping 
and down sampling , data integration 
into the spatial domain is more stable.

Usually, data embedding in 
the frequency domain is 
more resilient for signal 
processing attacks, such as 
noise, compression and low 
pass applied.

Filtration ((Majeed and 
Sulaiman 2015))

Capacity Data embedding in the category of the 
spatial domain offers greater capacity

In contrast with the 
transform domain  ((Al-
Harbi, Alahmadi, and 
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Aljahdali 2020))(Böhme and 
Westfeld 2005) data 
embedding is lower.

Complexity Spatial domain methods are quite 
simpler

These methods are difficult

Examples LSB approaches are commonly used
approach for spatial domain

Masking and filtering 
methods of frequency 
domain methods are more 
widely used.
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Comparisons between spatial domain and transform domain techniques can be based on 

different parameters such as robustness, payload power, technical complexity etc. as shown in 

Table 1. Wavelets: We need wavelets that are two-dimensional for image processing applications. 

Wavelets are functioning that wave” above and below the x-axis, have (S. K. Wajid, M. Arfan 

Jaffar, 2009) varying frequency, (R. Chandramouli, M. Kharrazi, 2003) limited duration, and (F. 

A.P. Petitcolas, R. J. Anderson, 1998) an average value of zero. This is in contrast with FT-used

sinusoids, which have infinite energy. Wavelets are used as the basic features, including sines and 

cosines in FT. The positioning of the wavelet allows the placement of events to be clearly 

reflected in time. Wavelet form allows for different detail or resolution to be represented (S. 

Mallat, 1989). Now a days, wavelet transform is being increasingly used not only in the field of 

image and signal processing applications but also in many other different areas ranging from 

mathematics, physics, astronomy to statistics and economics (R. Krenn,, 2004).

2.3 Steganography based on File Format and type of Compression used 

Graphic Interchange Format (GIF), Joint Photographic Expert Group (JPEG), and to lesser 

extent – the Portable Network Graphics (PNG). Most of the steganography techniques exploit 

these image formats and some of the techniques are based on Bitmap format (BMP) (A. Cheddad, 

J. Condell, K. Curran, 2010). To transmit and store large image files in a reasonable amount of 

time, image compression is used. There are two types of compression methods for images: lossy 

and lossless compression. Although both methods save space but has different effect on 

uncompressed hidden data.

JPEG is one of the most commonly used image file formats. It is most widely used in 

digital cameras, memory cards, web pages, and image processing because JPEG format can 

compress the image data into smaller file size and has low risk of attacks. JPEG uses lossy 

compression, which is a strong downside of it also. The error level is restricted to be below the 

perception threshold of human observer level. It does not allow editing and restoring images 

repeatedly, because more quality is lost every time you save an image in JPEG format. The signal 

delivered to the encoder is normally additive colours red, green and blue which are transformed 

into YCbCr components. JPEG uses the Huffman coder to encode the AC coefficients and 

differential encoding for the DC coefficients. It does not allow editing and restoring images 

repeatedly, because more quality is lost every time an image is saved in JPEG format 

A JPEG image consists of some coefficient matrices along with header information. A 

typical example of a JPEG image file structure has shown in Table 3. In the JPEG file 

structure, ‘Coef_arrays’ is one of the components in JPEG image file header. This 
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component is a cell array of size 1 × 3 cell. We can divide each cell array into 8 × 8 blocks 

for easy and fast mathematical operations (less than 8 × 8 block does not contain enough 

information and greater than 8 × 8 blocks may not be supported by hardware or may take 

longer time too). Most of the information about the image lies in the DC coefficient which 

is the left top corner coefficient of DCT matrix. Other coefficients are known as AC 

coefficients. The JPEG coefficient values range from –1024 to +1023. Most of the AC 

coefficients have values of zero. JPEG compression has two levels: first DCT 

quantization, which forms the part of the lossy level; and the second level is the Huffman 

coding that is a lossless data compression technique. JPEG image data embedding 

methods store secret data between these two phases DCT transformed cosine values 

cannot be back-calculated exactly and repeated calculation using limited precision number 

produces a rounding error hence, it is called lossy compression. 

BMP format offers compressed and uncompressed images file format in greyscale as well 

as in color mode. It also supports optional transparency. 8 bit Bitmap has a maximum of 

256 colors per pixel. RGB is also available in 16 bits, 24 bits, 36 bits as well as 48 bits 

format. Here, 48 bits format images are considered as more color depth images as each 

channel uses 16 bits. In 24 bits format, each of the R, G and B channels use 8 bits and 

brightness intensity lies between 0 and 256. For 16 bits format, every pixel is two bytes 

and each color uses a precise number of bits. The syntax of Bitmap-File Structures () is as 

follows and details are as shown in Table 4. 

PNG is used when we need a small file that maintains its original quality. It was designed 

especially for transferring images over the Internet. It supports a number of colors plus a 

varying degree of transparency. Transparency in the image allows an image to be moved 

or copied onto any other background image. PNG supports indexed color, grayscale and 

RGB. It supports palette-based images of 24-bit RGB or 32-bit RGBA colors, grayscale 

images, and full-colour non-palette-based RGB images. PNG is a lossless data 

compression. This means that all the data on the image is stored when the image is 

compressed, means there is no change in resolution. The PNG file always has first 8-byte 

signature values as shown Table 5 and four parts of chunks as shown in Table 6. 

2.4  Embedding Methods 

Some of commonly used methods based upon some specific approach to manipulate the cover 

object to hide secret data are considered here: Spread Spectrum: This technique is based on spread 

spectrum communication that is spreading the bandwidth of a narrow band signal. In spread 
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spectrum steganography secret message is embedded in noise and then combined with cover 

image to generate stego image where power of embedded signal is much lower than cover image 

and stego image is not perceptible to HVS ] L. (M. Marvel, C.G. Boncelet, Jr., and, C. T Retter, 

1999).

Masking: This technique masks secret data over original data by changing the luminance 

of particular areas. It embeds the message within significant bits of the cover image. 

Unlike LSB, masking is not susceptible to lossy techniques because image manipulation 

does not affect the secret message because masking adds redundancy to the hidden 

information. This makes the masking technique more suitable than LSB with lossy JPEG 

images. It may also help to protect against some image processing operations such as 

cropping and rotating. 

Statistical: Here hiding and extracting the data are based on certain statistical properties of 

cover object. It uses existence of “1-bit” steganography and modifies cover in such way 

that “1” is transferred by changing certain statistical properties of cover otherwise, cover 

remains unchanged (N. F. Johnson and Stefan C. Katzen Beisser, 2000).

Distortion: Here secret message is embedded by distortion of cover and measuring 

deviation between original cover and “stegos” at decoding stage. Distortion techniques are 

less secure and are not used in various applications because original cover object may 

available to steganalysis for comparison. Text based steganography techniques generally 

use distortion type for embedding (N. F. Johnson and Stefan C. Katzen Beisser, 2000)..

3.0 Factors affecting security level of a Steganography Algorithm 

Security of a steganography algorithm. Choice of cover object and length of embedded 

secret message is important factors that may affect the security of embedding algorithm as lesser 

the embedded information lesser will be the detectable artefacts introduced by embedding 

process. Grayscale images are generally the best cover objects for embedding secret data. 

Uncompressed scan images as obtained from digital cameras containing large no of colors are also 

preferred for steganography. Choice of compression method also plays a significant role. JPEG 
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images using transform domain results in more secure embedding and these also cannot detect 

visually. Computerized images or images with unique semantics such as fonts should be avoided 

in steganography. Further contrast, brightness, presence of noise and various other factors are also 

needed to consider making communication secure using steganography etc. 

3.1 Challenges and Issues with Steganography 

After studying and analyzing available literature and existing techniques, it was observed 

that steganography algorithms are facing various challenges and issues that demand further 

exploring and investigations. Some of the prominent issues and areas are as follows- 

Data hiding in still image poses various challenges as these provide less redundancy and 

imperceptibility as compared to audio and video files (A. Cheddad, J. Condell, K. Curran, 

& P. Mc Kevitt,, 2010).

It is also a challenge to embed message into group images, which are highly inter 

correlated and often manipulated in compressed form (A. Cheddad, J. Condell, K. Curran, 

& P. Mc Kevitt,, 2010).

Providing high data rate and imperceptibility. If a technique provides high payload 

capacity then it may become less robust and vice versa. Requirements for higher capacity 

and secure communication are often contradictory (W. Bender, D. Gruhl, N. Morimoto, 

and A.Lu, 2010). Depending upon the specific application this trade off needs to seek out 

and at the same time there is also need to produce high quality stego algorithm by 

achieving high value of PSNR (Peak Signal to Noise Ratio).

Steganographic techniques are very sensitive to various modifications in cover medium 

like Image processing operations (smoothing, filtering, image transformations etc.) 

compression techniques, removing and filtering digital noise techniques because these 

techniques lead to removal or modifications of secret embedded information too. There is 

also n eed to design steganographic algorithms capable of bearing image processing 

operations 

Hidden message must be secure both from perceptual and statistical attacks. There is 

requirement to design more robust steganography algorithms and there is need to pay 

special attention for the presence of active and malicious attacks. 

Steganography has various useful applications but like other technologies, criminals and 

terrorists can also misuse it for ill purposes. There is need to understand all steganography 

as well as steganalysis are concepts, practices and its applications for social purposes 

rather than ill purposes. 
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4.0 Conclusion 

With the creation, growth, ease and access of the internet for all, and the use of digital 

media for information transmission, secret and confidential data need to be securely shared over 

the internet (W. Huaiqing and W. Shouzhong, 2004). Steganography provides a secure approach 

by hiding the very presence of the message and therefore being used as a tool for security. The 

technical challenge of data hiding is finding redundant bits in carrier signal that cannot be 

statistical and perceptually attacked (Z. Zhao, N. Yu, and X. Li, 2003). Uncompressed file formats 

(BMP, GIFF, TIFF) based on lossless compression provides high data capacity and are more 

convenient for data hiding algorithms. There are various steganography approaches depending 

upon type of cover object used, type of domain, type of file format or compression used and type 

of embedding method used to modify the cover object etc. There is also need to decide 

characteristics to compromise in order to ensure high performance. Steganography has 

applications in various fields such as confidential transmission, video surveillance; military and 

medical applications (P. Amat, W. Puech, S. Druon and J.P. Pedeboy, 2010), band captioning, 

integration of multiple media for convenient and reliable storage, management, transmission, 

embedding executables for function control, error correction, and version upgrading etc. 

Researchers have emphasised unique steganography techniques in earlier studies, and a 

little research has been done in the direction of classification. Steganography is an emerging 

research field, and it becomes difficult for new researchers to pursue a direction and enhance their 

research without classification or classification. Through this paper, an effort has been made to 

classify the various steganography techniques based on available literature and 

qualitative aspects of techniques. The basic concepts and classification given in this paper may 

provide the researchers with a direction to follow so that advancements can be made in the field of 

steganography.

Like any other research this can also be used by criminals and terrorists for ill purposes, 

therefore it is necessary to understand the principles of steganography and steganalysis. 

Researchers need to pay careful attention to this demanding yet useful field. 
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Abstract 
The new type of coronavirus outbreak (COVID-19), which started in Wuhan, China at the 

end of 2019, has become a global pandemic that has spread around the world and affects every 
area of the life. The global spread of the pandemic caused nearly three million deaths and 
millions of people to deteriorate the health of them. In addition, the restrictions like curfew have 
been taken against the risk of COVID-19 and interruptions were experienced in education and 
working life, where people were collectively. Beside these, workforce planning was changed in 
both public and private sectors; it was started to adopt the remote working and flexible working 
methods. As a result of these changes in business life, activities such as meetings, interviews and 
customer visits started to be carried out on online platforms. In education, face-to-face learning 
activities have been carried to online platforms in almost all countries, and carried out through 
the learning management system and virtual classrooms. The fact that education and working life 
covers a large part of the world population and being transferred to the internet environment has 
also increased the interest in internet infrastructure and cloud computing. Cloud computing is 
based on the principle that services such as data storage, data processing and application running 
being performed in a computer system that is on the internet. Cloud computing is also a 
technology infrastructure that offers alternative solutions to education and business life during 
the pandemic period, as well as providing platform services to applications developed for the 
course and control of the pandemic. Therefore, during the COVID-19 pandemic process, the 
market shares and firm profitability of companies providing cloud computing services in the 
local and global economy have increased. Based on these reasons, studies on cloud computing 
technology in the COVID-19 process are presented and the importance of cloud computing 
technology is highlighted in the study. Furthermore, in the study, suggestions are given to 
educators and researchers who working in the relevant literature. 

Keywords: Cloud Computing, COVID-19, Coronavirus. 
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INTRODUCTION 

The new type of coronavirus outbreak (COVID-19), which started in Wuhan province of 
China towards the end of 2019, has become a global pandemic that has spread worldwide and 
affects all area of the life. Due to the rapid spread and lethal effect of the pandemic, all activities 
in daily life have been affected. The hygiene and eating habits of people, their physical distance 
to each other, work and school life, and health service delivery have been the first areas that 
affected by the COVID-19 pandemic. In addition, the production economy has also suffered on a 
global scale due to the increasing labor loss, and some arrangements have been made with 
critical changes in the strategic plans and economic targets of the countries. 

While suitable face-to-face activities were moved to digital platforms, the other activities 
were either banned or subjected to restrictions. In this sense, face-to-face education was 
suspended and it was totally carried out in virtual classrooms through television and internet 
platforms. Face-to-face meetings in business life were transferred to online platforms, and 
activities like seminars and conferences were also organized online. In fact, patient-doctor 
interviews for examination, and banking customer services have also started to be carried out on 
digital platforms with the video call methods. The food and beverage sector which was another 
sector that affected by these restrictions have also started to serve only by package order. 
Shopping, which is one of the face-to-face activities, has increased the interest in electronic 
commerce platforms during the pandemic and the rate of e-commerce in the total trade volume 
has increased significantly (Güven, 2020). People even make their grocery shopping through 
online platforms, especially during the curfews applied on weekends. Due to the increasing cargo 
and transportation services, the share and importance of the logistics sector in the country's 
economy has also increased (Kayıkçıoğlu & Teker, 2020). 

These changes and transformations experienced in all areas of life with the effect of the 
pandemic have increased the use of technology in daily life. Digital technologies and mobile 
internet has been used to solve the problems caused by pandemic as primary tools. Internet, 
which is the backbone of access to information and communication today, has played an 
important role in sharing information and providing health services during the pandemic. Each 
country has struggled with the pandemic by using the internet of things in the structure of 
Industry 4.0, the internet of services and cyber-physical system components to the extent of its 
own infrastructure and foresight. In this sense, pandemic monitoring databases have been 
created, integrations have been established between electronic government services and health 
services to be used for struggling against pandemic, and intermediate applications have been 
developed. In the case of Turkey, with the "Life Fits into Home" application, it is aimed to keep 
the pandemic under control by following the virus infected individuals, their contacts and people 
in the risk group in virtual and physical environments. 
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CLOUD COMPUTING 

Cloud computing, a model that has been emphasized especially in recent years, can be 
defined as a technology in which activities such as data storage, data processing, application 
running are carried out by users independently of the location. Armutlu and Akçay (2013) define 
cloud computing as information and communication services that are always ready to use, can be 
sized according to user needs and provide the opportunity to manage resources. The fact that this 
technology is associated with the concept of cloud is due to the fact that the word cloud is an 
analogy used to express the internet (Seyrek, 2011). This concept is described as a new 
technology that will significantly affect the learning-teaching environment with its applications 
such as fast connection, broadband internet and virtualization (Atıcı & Akgün, 2021; Ercan, 
2010). 

The most well-known cloud computing companies can be listed as Amazon Web Service 
(AWS), Google Cloud Platform, Microsoft Azure, IBM, Oracle Cloud, SAP, and VMware. 
When considered on a sectorial basis, it is known that cloud computing services are used in 
many areas such as banking, tourism, education, health and industry. Cloud computing services 
are used in learning platforms and learning management system applications in the field of 
education, telemedicine in health, clinical research, medical imaging, teleconferencing, webinars, 
laboratory management systems and electronic health records (Kozan et al., 2014; Kumar, 2020; 
Sideris et al., 2020). 

CLOUD COMPUTING SERVICE MODELS 

There are three main service models of cloud computing: Infrastructure as a Service 
(IaaS), Platform as a Service (PaaS) and Software as a Service (SaaS) (Kozan et al., 2014; 
Seyrek, 2011; Sultan, 2011). Each emerging model leaves less work for organizations that get 
cloud services (Kozan et al., 2014). The details of these services are shown in Figure 1. 
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Figure 1. Cloud Computing Service Models (Types of Cloud Services, 2021). 

In seen in the Figure 1, infrastructure services (Infrastructure as a Service - IaaS) 
constitute the basis of cloud computing, expressed in hierarchical terms. In this service model, 
users are provided with the opportunity of a virtual server with a certain processor power, 
memory and storage capacity to run the operating system and other software. Thanks to this 
service, users can uninterruptedly benefit from server, storage and network services that can be 
accessed from anywhere via the internet. Platform services (Platform as a Service - PaaS) are 
used in software development processes, software testing and maintenance services. Application 
developers use this service. However, application developers cannot interfere with the 
management of the operating system and storage space on the server in the PaaS model. 
Microsoft Azure is an example of this model. On the other hand, software services (Software as 
a Service - SaaS) include the use of package programs over the internet as the cloud service by 
the end users. In the cloud computing service model, users access the software they need over the 
internet without knowing where the infrastructure and application is and without any installation. 
The most well-known SaaS application is the office applications expressed as Google Apps 
(Seyrek, 2011; Sırakaya & Alsancak-Sırakaya, 2013).

CLOUD DEPLOYMENT MODELS 

In general, cloud deployment models are divided by four main categories (Henkoğlu & 
Külcü, 2013; Kozan et al., 2014; Sırakaya & Alsancak-Sırakaya, 2013). The first of these is the 
public cloud model that everyone can access with the web interface.  It does not generate 
unnecessary financial expenses, as it usually runs on a free or pay-as-you-go model. The second 
one is the private cloud model that provides services to a specific institution or individuals. The 
system is only used by the institution and is closed to outside the institution. The other one is 
hybrid cloud model where public and private cloud services are used together. Whenever 
security is highly important private cloud is used; however, if security is not important so much 
public cloud is used. The last model is the community cloud model which is offered to 
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collaborative communities. In this model, cloud infrastructure is shared with several 
organizations or companies. Thus, institutions and companies that have the same purpose and 
security requirements, and also managed in the similar methods are serviced. 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF CLOUD COMPUTING 

Cloud computing includes many flexible solutions that will efficiently meet the needs 
and expectations of students, educators and managers (Sevli, 2011).  Cloud computing; provides 
both remote data storage and application running services in both individual and corporate areas. 
In addition, it provides cost advantages to its users in terms of hardware and software resources, 
while at the same time, it provides significant benefits in terms of labor and time to users who do 
not have to deal with the technical infrastructure and security problems. In this sense, it is 
considered as a more productivity gain especially for educational institutions or users who have 
to benefit from cloud computing services at multiple places. Other remarkable advantages of 
cloud computing can be listed as saving in electricity consumption, not occupying space, 
working with up-to-date hardware and software, providing ease of access from everywhere, 
being secure against cyber-attacks, and providing a collaborative environment (Sırakaya & 
Alsancak-Sırakaya, 2013). However, cloud computing, which is advantageous in many ways, 
has some unresolved limitations and risks such as the lack of technical support, and the security 
and privacy problem. In addition, lack of being able to run all applications in the cloud and 
requirement of fast internet connection everywhere can be expressed as other limitations of 
cloud computing (Kozan et al., 2014; Mircea & Andreescu, 2011).  So, educational institutions 
should primarily consider such limitations and risks in their transition to cloud computing 
(Sırakaya & Alsancak-Sırakaya, 2013).

THE ROLE OF CLOUD COMPUTING IN COVID-19 PANDEMIC 

During the COVID-19 global pandemic, cloud computing technology, which brings 
efficiency and flexibility in terms of hardware and other infrastructure resources, has been used 
in many areas like monitoring the pandemic, providing health services and assisting education 
and industry. When the studies on this subject were examined, the studies detailed below were 
found to be striking. 

Döker and Ocak (2020) designed a cloud computing-based geographic information 
system platform where the geographic distribution of the pandemic and the statistical data in 
Turkey could be monitored. According to the researchers, the most important difference of their 
work from similar studies is that the human-location relationship is revealed in Turkey. In 
addition, daily case data from Turkey and other countries regarding the COVID-19 pandemic are 
also provided on the developed platform.  

One of the precautionary decisions taken in order to reduce the loss of life, which is one 
of the devastating effects of COVID-19, is to suspend face-to-face education in schools and 
universities. According to the data of the United Nations, students whose number is reaching 770 
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million people worldwide, has been affected by these restrictions. In order to avoid any 
deficiencies in learning, countries have made efforts to minimize learning losses via online 
platforms by taking measures on their own. Especially in China, where the pandemic started, 
university students, whose number reached 30 million, were asked to continue their education 
through online platforms. In Turkey, educational activities for students up to the 12th class were 
carried out with tools such as the EBA platform, which serves in cloud computing technology 
infrastructure, and zoom. On the other hand, at the beginning, universities interrupted education 
for three weeks, and afterwards, courses started to be given on universities' own learning 
platforms (Telli & Altun, 2020). 

A similar study was conducted by Uçar et al. (2020). They proposed "Turkey COVID-19 
Pandemic Monitoring Screen" (TURCOVID-19) using Google cloud computing services in 
order to monitor the course of the COVID-19 pandemic in Turkey, to guide scientists and 
decision makers in the public. In this platform, the number of death, recovered, and patients; the 
number of tests applied, the case mortality rate, the number of patients who in intensive care and 
intubation, are presented daily and cumulatively. Researchers present instantaneous pandemic 
data of Turkey with comparison of 15 countries on the TURCOVID-19 platform. 

Pollom et al. (2020) designed a virtual internship platform using a cloud-based learning 
management system, video web conferencing system, and a telemedicine portal to ensure that 
medical students do their radiation oncology internships during the COVID-19 and their 
education is not interrupted. 

The development of the vaccine to prevent people from the disease is urgently required in 
order to take under control the COVID-19 pandemic. Despite this urgency, research and 
development activities in these area progress slowly due to reasons social distance and flexible 
working. To cope with these difficulties, Zucchelli et al. (2020) developed a cloud-based 
automation system for the remote design and execution of experimental protocols during the 
COVID-19 outbreak. The use of cloud-based softwares for such a purpose allows different 
research groups and technical staff around the world to access these protocols simultaneously 
without delay. With such platforms, rapid progress in research, productivity, low error rates and 
the ability to work in remote collaboration are gained.  

The COVID-19 pandemic also causes various problems in terms of human resources 
management, due to job loss in sectors that are closed or restricted. Training of employees, 
conducting meetings, recruitment interviews and written-oral exams are face-to-face activities. 
Due to the COVID-19 pandemic, these activities have also been moved to online platforms. 
Tuna and Çelen (2020) interviewed 51 people who were experts and managers in human 
resources in their institutions. In their study, they investigated how the human resources 
management of businesses was affected by the COVID-19 outbreak. In the research, it was 
determined that companies focus on electronic human resources applications, online 
communication tools become more used, and the cloud computing systems have a strategic 
importance in human resources management. 
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CONCLUSION 

COVID-19 pandemic can spread quickly and its mortality rate is also high. It can cause 
permanent health problems. It has caused a large number of people to be unemployed and the 
country's economies have suffered. Despite this, we haven't been able to find an effective 
diagnosis, treatment and prevention method yet. For all these reasons, COVID-19 has brought 
new problems to our lives. It has been possible to take advantage of cloud computing technology 
to monitor and take under the control the pandemic, to carry out drug and vaccination studies, to 
ensure continuity in education and business life, and to minimize interruptions in restrictions On 
the other hand, with the increase in the use of cloud computing technologies, some negativities 
such as unexpected network and internet traffic load, service and power outages, increase in 
cyber-attacks and security vulnerabilities, violation of personal data privacy are also experienced 
(Gangadhar & Shaikh, 2020).  Cloud computing service providers focus on infrastructure 
improvements for a faster service delivery while struggling with these drawbacks. Cloud 
computing should be used more in order to prevent the risks of COVID-19 and to be able to 
provide health services faster and more smoothly. In this sense, medical examination and health 
data of patients can be collected on cloud platforms by using mobile devices and internet and 
results can be followed instantly (Yiğitol & Sarı, 2020). It is possible to take advantages of cloud 
computing-based solutions to deal with environmental and traffic problems while reducing the 
risk of COVID-19 with flexible working models in the public and private sectors.  

In this study, a research on the innovations that brought by cloud computing technologies 
and their effects on the COVID-19 pandemic and management of it are presented. In future, 
researchers and experts can work on improving and accelerating cloud infrastructures and 
develop new cloud computing-based applications to solve the problems caused by the pandemic. 

References 
Armutlu, H., & Akçay, M. (2013, 23-25 Ocak). Bulut bilişimin bireysel kullanımı için örnek bir uygulama. Akademik Bilişim 2013. Akdeniz 
University, Antalya.

Atıcı, B., & Akgün, M. (2021). Content analysis of the researches on using cloud computing in education. International Journal of Turkish 
Literature Culture Education, 10(1), 272-284.

Ercan, T. (2010). Effective use of cloud computing in educational institutions. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 938-942.

Gangadhar, V. R., & Shaikh, A. (2020). Small and medium enterprises and cloud technology–challenges and opportunities during 
COVID19. International Research Journal on Advanced Science Hub, 2(12), 32-38.

Güven, H. (2020). Changes in e-commerce in the COVID-19 pandemic crisis process. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 
7(5), 251-268.

Henkoğlu, T., & Külcü, Ö. (2013). Cloud computing as an information access platform: A study on threats and legal requirements. Bilgi Dünyası, 
14(1), 62-86.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 49 June 1-2, 2021



 
 

 

Kayıkcıoglu, S , Teker, D . (2020). Economic effects of the pandemic on consumer behavior and cargo sector. PressAcademia Procedia, 12(1), 
114-115. DOI: 10.17261/Pressacademia.2019.1045.

Kozan, M., Bozkaplan, M. F., & Özek, M. B. (2014). Cloud computing applications in education. Akademik Bilişim Konferansı, 5-7.

Kumar, P. (2020). Literature based study on cloud computing for health and sustainability in view of COVID-19. Proceedings of Cloud based 
International Conference, “Computational Systems for Health and Sustainability (CSFHS)” 5 th June, 2020.

Mircea, M., & Andreescu, A. I. (2011). Using cloud computing in higher education: A strategy to improve agility in the current financial crisis. 
Communications of the IBIMA, 2011, 1-15. DOI: 10.5171/2011.875547.

Pollom, E. L., Sandhu, N., Frank, J., Miller, J. A., Obeid, J. P., Kastelowitz, N., ... & Gibbs, I. (2020). Continuing medical student education 
during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: Development of a virtual radiation oncology clerkship. Advances in radiation 
oncology, 5(4), 732-736.

Sevli, O. (2011). Cloud computing and a sample application in the field of education. (Master Thesis). Süleyman Demirel University, Turkey.

Seyrek, İ. H. (2011). Cloud computing: Opportunities and challenges for businesses. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(2), 701-
713.

Sırakaya, M., & Alsancak-Sırakaya, D. (2013, 22-24 November). New opportunity for educational applications: Cloud computing. In 
International Symposium on Changes and New Trends in Education, pp.356-363, Konya, Turkey.

Sideris, M., Hanrahan, J. G., Papalois, V. (2020). COVID-19 and surgical education: Every cloud has a silver lining. Annals of Medicine and 
Surgery, 58, 20–21. DOI: 10.1016/j.amsu.2020.08.017.

Sultan, N. A. (2011). Reaching for the “cloud”: How SMEs can manage. International Journal of Information Management, 31(3), 272-278.

Telli, S. G., & Altun, D. (2020). The coronavirus and the rising of online education. Journal of University Research, 3(1), 25-34. DOI: 
10.32329/uad.711110.

Tuna, A. A., & Çelen, O. (2020). Human resources management practices of businesses in the era of COVID-19. OPUS International Journal of 
Society Researches, 16(30), 2710-2759. DOI: 10.26466/opus.781324.

Types of Cloud Services, https://medium.com/@IDMdatasecurity/types-of-cloud-services-b54e5b574f6, 12.04.2021. 

Uçar, A , Arslan, Ş , Manap, H , Gürkan, T , Çalışkan, M , Dayıoğlu, A , ... & Ören, S . (2020). A interactive web based dashboard for COVID-
19 pandemic real time monitorization in Turkey: TURCOVID19. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences, (Special Issue on 
COVID 19), 154-155. DOI: 10.21673/anadoluklin.726347.

Yiğitol, B., & Sarı, T . (2020). The role of industry 4.0 technologies in the fight against the global pandemic. Pamukkale University Journal of 
Social Sciences Institute, 41, 53-73. DOI: 10.30794/pausbed.745767

Zucchelli, P., Horak, G., & Skinner, N. (2020). Highly versatile cloud-based automation solution for the remote design and execution of 
experiment protocols during the COVID-19 pandemic. SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation, 26(2), 127-139. DOI: 
10.1177/2472630320971218.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 50 June 1-2, 2021



 
 

 

DESIGN AND ANALYSIS OF SOLAR OPERATED MECHANICAL 
SEGWAY 

Prof. Chetanraj D. Patil 
AssistantProfessor, Department of Mechanical Engineering, Dr. D. Y. Patil, Institute of Technology, Pimpri,Pune-18, Maharashtra, INDIA

Mrs. Chandrika S Wagle 
AssistantProfessor, Department of Mechanical Engineering, Dr. D. Y. Patil, Institute of Technology, Pimpri,Pune-18, Maharashtra, INDIA

Mr. Abhishek Daab 
AssistantProfessor, Department of Mechanical Engineering, Dr. D. Y. Patil, Institute of Technology, Pimpri,Pune-18, Maharashtra, INDIA

.
Abstract 

Personal transporter, Segway having two wheeled and one small supporting wheel for self-
balancing Mechanical Segway vehicle is designed. The system is able to operate in transporter 
mode using mechanical concepts. This paper   focuses on manufacturing Segway without using 
any type of programming & Sensors or any state feedback to stabilize system on transporter 
mode. Small wheel is used so that there is no need of gyroscopic sensors for balancing purpose. 
The paper focuses on building a very low cost, highly efficient rate, easy to handle and 
operational mechanical battery operated segway or transporter, thenon-conventional solar energy 
is used to charge the batteries of segway using a solar panel. 

Keywords: Mechanical Segway, solar energy, self-balancing, Personal transporter, three wheeled 

segway,human transporter. 

.

INTRODUCTION 
Rural people in the developing nation need to travel long to reach their destination like 

students travel long distances for their education. The office, manufacturing plant people cover 

the long-distance by walking; a mini electrical vehicle is a solution to this problem for a single 

person. Thus, the aim is to produce something which will be useful in such above situation for 

travelling longer distances, which will be portable, and of low cost. 

In this paper, “solar operated mechanical segway” vehicle has been designed with applied control, 

mechanical and electronics fusion. The aim of this paper is design and manufacturing of Segway, 

how it is manufactured, fabricated and how are the working system of the Segway and another 

one is the how is to ride and balance of the Segway vehicle. The project is aimed at making a two-

wheeled and one small wheel balancing electric vehicle and applying some mechanical concepts 

to it. By using a switch, circuit board and electric supply to go forward and go backward direction 

easily with the help of perfect balancing using this third wheel for the rider to accelerates or 

decelerates by using push up switch go forward and backwards in the direction he or she wishes to 

travel. Steering is providing by simply self-balance and operated two motors with the help of 
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switches. Non-conventional source of energy is used in the form of solar energy to charge the 

batteries using a solar panel kit to convert the solar energy into electric energy.  

I. OBJECTIVE

As part of the initial stages of the project a number of goals were chosen to measure the project’s 

success. They were divided into essential and extension goals, of which the essential goals are 

imperative to the project being considered a success. These goals are:  

• To develop an accurate mathematical model and control system for mini vehicle.  

• To reproduce and analyze the model in software  

• To make vehicle portable.  

• To kept weight of vehicle as low as possible and    economical. 

• To cover at least of 10km when fully charged.  

• To design of less cost.  
•

II. PROBLEM STATEMENT 

In India, everyday people struggle to travel from the village to the city. There are 

environmental issues faced due to which global warming is also increasing day by day. To 

overcome these problems, mini electrical vehicles are designed, which is out of reach for the 

common man. Solar operated segway vehicle is designed this by considering the person’s easy 

point of view and easy handling characteristics as well as ride comfort such as hand brake, ease of 

balancing, low cost, better assembly, easy operation etc. 

III. MECHANISM 

The mechanism of the segway consists of a mechanical system which uses a chain 

sprocket mechanism, which is profiled wheel with teeth, cogs, or even sprockets that mesh with a 

chain, track or other perforated or indented material. It is distinguished from a gear in that 

sprockets are never meshed together directly, and differs from a pulley in that sprockets have teeth 

and pulleys are smooth. The motor sprocket is coupled with the sprocket which is mounted on the 

shaft on which wheels are attached. The power gets transferred from the motor to wheels through 

this transmission medium. Thus the mechanism chain and sprocket is used, the power from the 

motor is transferred to the chain which drives sprocket and hence the power is transferred from 

the sprocket to the driving shaft. The wheels are fitted to this shaft which is driven by the sprocket 

and hence the power is transmitted to the final component i.e the wheels which rotate and drive 

the segway. 
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V.STEERING MECHANISM 

The steering mechanism is critical in providing the user with a simple, smooth and 

intuitive way to control the direction that Mini vehicle moves. The Steering mechanism of the 

segway in the project quite similar to that of a bicycle. Steering configurations including turning 

the whole top handlebar, tilting the platform from side to side by adjusting the rider’s weight 

distribution, and a single-handed twist grip were all considered.  Twist grip would be most 

appropriate for Mini vehicle. 

VI.WORKING 

Solar-powered segway runs on the batteries i.e on electrical power. A mechanical 

mechanism of chain and sprocket is used as the parent for running of the vehicle. This is quite 

simple as the electrical power from the battery is converted into mechanical power by motors that 

drive the chain sprocket, the sprocket thus runs the shafts which are attached to the shafts, and 

thus the segway runs as per the accelerator is controlled. 

SOURCE OF ENERGY (SOLAR PANEL) 

The power sector is one of the key sectors contributing significantly to the growth of the 

country’s economy. The power sector needs a more useful role to be played in defining, 

formulating, and implementing the research projects  

  

with close involvement of all utilities such that the benefit reaches the ultimate consumer. 

In India, there is a huge gap between energy generation and energy consumption. India has a great 

potential for solar power and it is estimated so many times of the energy requirement which is 

about 5000 trillion kWh per year. The solar radiation incident over India is equal to 4–7 kWh per 

square meter per day with annual radiation ranging from 1200–2300 kWh per square meter. It has 

an average of 250–300 clear sunny days and 2300–3200 hours of sunshine per year. India's 

electricity needs can be met on a total land area of 3000 km2 which is equal to 0.1% of the total

land in the country [1, 2, 3].

In this research hence we are using a renewable source of energy to charge the battery in 

form of a solar panel. A solar plate of power 10 watts @16.4 volts is used to charge the battery. 

The sunlight which hits the solar plate is used to charge the battery using a converter panel. 
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Fig.1: Solar Panel 

VII. DESIGN AND ANALYSIS 

The shaft is manufactured using  Mild Steel (M.S.) material and was selected as per design 

requirement with the axle of 600 mm length. Shaft length was divided into two parts a 360 mm 

length of 20 mm diameter and a 240 mm length of 17 mm  diameter. The 240 mm length shaft 

was equally distributed on the left and right end of the shaft. Another shaft of 150 mm length was 

also manufactured. According to the shaft requirement, wheels were selected. For proper fitting of 

wheels and shaft bush were manufactured for two wheels. It has a 42 mm outer diameter and a 17 

mm bore. 

Fig.2. Analysis of shaft 

Analysis of the shaft is done and found that the dimensions of shaft are safe.  

Frame and Bearing

Design and analysis of frame was done in solid works software to check the strength and 

impact. Frame of required design aspect was prepared with Mild Steel (M.S.) material having ‘L’ 
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shaped angles. Base angles are of more strength than other frame angles. These angles are of 6 

mm thickness and 4 mm thickness. After completing frame design, required sized bearings were 

brought from market of P204 series. Block type bearings was selected having 17 mm internal 

diameter. 

Fig.3 Design of frame 

VIII. MANUFACTURING PROCESS 

Designing a new model of self balancing vehicle was a tough job to do. After completing 

design actual manufacturing was started. For manufacturing the model, one which is cost efficient 

and which will be easily driven that model was selected. This manufacturing process is done with 

the help of various components.  

Transmission 

Main part of vehicles is transmission system. For transmission of power from motor to 

axle chain-sprocket mechanism was used. To transmit the power, motor was brought from market 

as per required specifications and calculations. Another sprocket having 9 teeth was mounted on 

motor, so to obtained proper reduction ratio.  

With the help of design calculation of sprocket, teeth and reduction ratio were obtained. And 

according to this calculation, sprocket was selected. It has 18 teeth. This sprocket was properly 

fitted on bush of 35 mm outer side diameter and 1 mm pitch threading. It has bore of 20 mm and a 

hole for its proper fitting on shaft by using bolt. This sprocket is directly fitted on main wheel axle 

i.e. shaft and chain is used to transmit power from motor to wheels. 

Steering and handle 

Steering of vehicle is similar to the bicycles steering, which is mounted on single steering 

wheel. Material used for this is hollow rods of Mild Steel(M.S.). Steering of required size was 

prepared and fitted into frame section. Then handle was manufactured of movable mechanism. 

Handle is provided with screw and nut arrangement at base for forward and backward mechanism 
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of handle. Another telescopic handle is manufactured having T shape for adjusting as per the 

height of user. This is manufactured from hollow rod of material Steel and joined to T-shape joint 

of PVC pipe of 2.5” diameter to a pipe of 2” diameter. An accelerator is fitted on handle bar. This 

accelerator can be controlled with the help of controller. 

IX. Assembly and Fabrication 

After manufacturing all the required components, assembly of the entire component was 

done. Then fabrication of outer body was done. For manufacturing outer body, wooden material 

of 6 mm thickness is used and a wooden platform for standing is manufactured having 15 mm 

thickness. All the body is fabricated using wooden material. While designing and manufacturing 

of body, its aerodynamic shape and aesthetics were considered. 

CONCLUSION 

In this paper, mini vehicle for single person is complete, this model fulfill the objective as 

mentioned in the section. Socket-chain mechanism is optimum mechanism for mini vehicle and a 

formulated design approach was used to create the most efficient and robust configuration of Self-

BalancingVehicle to satisfy all the project goals and one extension goal. The static analysis of important 

component is done on Ansys software to check the design is safe. The model has been designed with 

aesthetics, ergonomics considerations to minimize mechanical, electrical and rider integration. 
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Abstract 

In modern software development activities, requirements and designs have been reported 
as preeminent among software work products. A well-defined artefact during requirements 
analysis can be used in the subsequent stage to expediate the development of the software 
architecture. However, during software development lifecycle, requirements and design phases 
are technically separated. This means that the artefacts in requirements and the corresponding 
artefacts in the design phase lack a smooth and direct mapping. It is expedient to establish and 
maintain one-to-one mapping between requirements to design phases. However due to 
orthogonality problem, the correlations between requirements and design diminishes hence, 
causing implementation and validation of the software artefacts trickier and arduous. These 
creates a disparity among the stakeholders, leaving the bridge between requirements and design 
trembling.  This indicates that the gap between requirements and design is capacious, thus 
difficult to derive design models automatically from the requirements. Software development 
process of any kind of application or product relies on a well-defined structure from which 
sequential and iterative processes are executed smoothly. In software development therefore, 
consideration for defining a well structure precedes that of system functionality. In this research, 
the requirements structure of software product line engineering is targeted to improve 
requirements reuse. Because, to achieve systematic reuse of software artefacts, software product 
line engineering requires a well-defined requirements structure that supports appropriate 
requirements management such as traceability, commonality, and variability of requirements. This 
could help many companies to obtain a seamless requirement specification. In requirements 
engineering, software requirements pattern is proven in providing guidelines for writing 
requirement specification and systematic structure for tracing and reusing requirements. Thus, in 
this research a software requirement pattern structure is proposed based on RePa Requirements 
Pattern Template. The template was adapted to best suit requirements engineering activities in 
software product line engineering. With this requirement pattern structure, requirements 
engineering activities such as, elicitation and identification of common and variable requirements 
as well as the specification, documentation, and reuse of these artifacts in software product line 
engineering domain could be substantially improved.

Keywords: Reusable Structure, Requirements Reuse, Software Product Line, Requirements 
Patterns 
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INTRODUCTION  

Requirements and designs have been reported as dominant software development activities 
(Hall, Grundy, Mistrik, Lago, & Avgeriou, 2011). When these activities are well-defined, they can 
be reused in the subsequent stage to expediate the development of the software architecture 
(Choppy, Hatebur, & Heisel, 2011). During software development lifecycle, requirements and 
design phases are technically separated. This means that the artefacts in requirements and the 
corresponding artefacts in design lack a smooth and direct mapping.  

Domain knowledge plays an important role in the elicitation of requirements and evolution 
of the requirements, its associated architecture and design decisions (Haße & Michielsen, 2013).
This means that software engineers should understand requirements deeply. Because lack of 
requirements understanding is one of the factors that leads to accidental complexity, which is 
called design erosion (Stal, 2011). Because of the importance of domain knowledge in supporting 
refinement of requirements to implementable artefacts, domain knowledge is required to be 
captured in requirements engineering (Haße & Michielsen, 2013). Furthermore, it is reported that 
incorrect domain knowledge generates 49% of requirements errors. As such, capturing 
requirements knowledge is crucial especially when software systems grow largely (Haße & 
Michielsen, 2013).

Although investing much effort on requirements and architecture alone does not help to 
achieve scalability of software product, appropriate management of large-scale software systems 
still requires deep understanding of the software requirements and architecture at the initial stage 
of development.  

The main contribution of this paper is the introduction of requirements patterns structure 
in the context software product line engineering to streamline requirements engineering activities 
especially requirements analysis and design. With requirements pattern structure, reuse of 
software requirements becomes systematic. This improves quality, reduces cost and time to 
market. 

LITERATURE REVIEW 

In the following sections, we present the comprehensive review on requirement’s 
architecture, requirements structure and requirements pattern.  

Requirements Architecture 

It is argued that, in software development, requirements and architectural descriptions 
should be co-developed iteratively, thus leading to the idea of twin peaks proposed by Nuseibeh 
(Haße & Michielsen, 2013). In line with this, it is also advocated that requirements and 
architecture should be engineered concurrently due to their closeness in the software development 
(Grundy, Avgeriou, Hall, Lago, & Mistrik, 2011). However, one of the causes of conflict and 
inconsistency between requirements and architectural design specification is lack of up-to-date 
knowledge of the stakeholders during the co-evolution of software requirements and design 
(Tang, Liang, Clerc, & Van Vliet, 2011). In concord with the previous statement, it is also 
emphasized that implicit knowledge of architecture in the heads of stakeholders sabotages the 
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benefits of requirements traceability, which in turn obfuscates the understanding of the 
architectural representations (Omoronyia, Sindre, Biffl, & Stålhane, 2011).

Based on these facts especially when practitioners eschew from inadvertent design, the 
relationships between requirements and design artefacts could be more cordial, thus the huddles 
in-between become smoothen. This creates a direct mapping between requirements and design 
artefacts as described by Figure 1.

One of the contributions of this research is designing a systematic requirements structure 
using requirements patterns. The structure not only enhances reuse of requirements but also 
guides practitioners in specifying, designing, developing, testing, and managing common and 
variables requirements in software product line engineering (SPLE). Traceability is an essential 
requirements management in SPLE due to several factor that necessitate evolution and change of 
requirements.  

Figure 1: Direct Mapping Between Requirements and Design Artefacts

Appropriate Structure for Requirements  

Software development process of any kind of application or product relies on a well-
defined structure from which sequential and iterative processes are executed smoothly. In 
software development therefore, consideration for defining a well structure precedes that of 
system functionality; this fact relies on the core foundation of the Structure-Process-Outcome 
model, which affirms the structure must come first and without it, there can be no process 
(Gonzalez-Perez & Henderson-Sellers, 2008). It is therefore essential to give priority in designing 
and defining appropriate structure that embodies the software developing processes and work 
products.  

For example, it is apparent to requirements engineers and software developers that 
requirements of vast majority of intensive systems such as aircraft appear to be voluminous. It is 
clear that dealing with such large and hundreds of pages of requirements is challenging (Wiegers 
& Beatty, 2013). Thus, deep understanding of these requirements coupled with appropriate 
structure for documenting them can subjugate the magnitude of requirements engineering 
complexities (Dick, Hull, & Jackson, 2017). According to this author, an appropriate 
requirement’s structure offers several benefits among which reuse of requirements across projects 
is admitted.  

In this research, the target domain is software product line engineering (SPLE) as 
explicated earlier. Because, to achieve systematic reuse of software artefacts, SPLE requires a 
well-defined requirements structure that supports appropriate requirements management such as 
traceability, commonality, and variability of requirements. For instance, many companies look for 
assistance to obtain a seamless requirement specification.  
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Software Requirement Patterns  

Because of the diversity of many notations, proper analysis of requirements and well 
definition of requirements structure need to be put in place to achieve successful requirements 
reuse (Villegas & Laguna, 2001). This means that a clear definition of repository for keeping 
requirements specification and processes for reusing requirements should be well modeled and 
provided. However, requirements reuse needs careful consideration about adjustability 
dimensions with respect to the following level of abstractions: requirements set structure, 
requirements structure and requirements item (Hauksdóttir, Mortensen, & Nielsen, 2014).
Therefore, this research utilizes the benefits of using pattern in designing a reusable structure.  

 Naish and Zhao (2011) describe software requirement pattern (SPR) as any artifact that 
recurs in a clearly defined manner for realizing objective.  In that study, two types of patterns 
were identified: patterns that represent reusable domain information and patterns that represent the 
requirements engineering (RE) process information. 

It is shown that application of SRP in requirements engineering could help requirement 
engineers ameliorate some common problems of requirement specification such as lack of 
uniformity, incompleteness and ambiguity  (Palomares, Franch, & Quer, 2014).

In RE, software requirements pattern (SRP) is proven in providing guidelines for writing 
requirement specification and systematic structure for tracing and reusing requirements (Withall, 
2007; Ya'u, Nordin, & Salleh, 2017). When SRP is applied during the course of software 
development, it retrieves and presents all requirements related to a specific goal, which can be 
achieved in different ways for example, by using different pattern forms (Palomares Bonache, 
Quer Bosor, Franch Gutiérrez, Guerlain, & Renault, 2012; Renault, Méndez Bonilla, Franch 
Gutiérrez, & Quer Bosor, 2009; Ya'u, Nordin, & Salleh, 2016). With these points, SRP is viewed 
and described as a driver for supporting and promoting a systematic requirement reuse (RR) 
(Benitti & Silva, 2013; Ya'u et al., 2016, 2017).

Software product line domain greatly emphasizes on commonality and variability 
management of reusable software artifacts such as requirements, thus providing systematic reuse 
of these requirements in particular, during application engineering activities (Pohl, Böckle, & van 
Der Linden, 2005). To maximize reuse of these artifacts, a considerable effort is essential in 
designing and defining a structure that can support and enable requirement engineers to identify 
and specify reusable software requirements artifacts. 

. In this paper, a software requirement pattern structure is proposed based on RePa 
Requirements Pattern Template (Chung, Paech, Zhao, Liu, & Supakkul, 2012). The template was 
adapted to best suit RE activities in SPLE. With this requirement pattern structure, RE activities 
such as, elicitation and identification of common and variable requirements as well as the 
specification, documentation, and reuse of these artifacts in SPLE could be substantially 
improved. The RePa template is presented and discussed in the next section.  

REPA TEMPLATE 

As mentioned in the previous section, this research adopts and modifies existing SRP 
template provided by RePa, an International Workshop on Requirements Patterns (Chung et al., 
2012). The template was derived and adapted from several existing requirements patterns in the 
literature. The RePa template provides uniformity and consistent structure for writing requirement 
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pattern and facilitating the cataloging of these patterns in a pattern repository. The sections of the 
RePa template are in Table 2. 

Table 2: RePa Template

*Name

Also Known As

Authors

*Context *RE Activity

*Pattern Type: “Process” or “Product”

Business Domains

Organization Environmental Factors

Stakeholders

*Problem

*Force

*Solution

*Application and Example

*Known Uses

Cataloguing: Classification

Related Pattern

RePa template consists of two types of sections and subsections, which are mandatory and 
optional. The mandatory sections are denoted by asterisk. These include Name, Context, 
Requirements Engineering Activities, Pattern Type, Problem, Force, Solution, Application & 
Example and Known Uses. In the other hand, the optional sections comprise of Also known as, 
Authors, Business Domains, Organization Environmental Factors, Stakeholders, Cataloguing, 
which further contains Classification and Related Pattern. 

In addition to these two types of sections and subsections, the RePa committee of 
researchers open for patterns authors a custom section that the authors ensure is useful in the 
template. Example of custom section might include “Consideration for Development” and 
“Consideration for Testing” proposed by Withal (Withall, 2007). 

The explanations of the mandatory, optional, and custom sections and subsections are 
presented in the next Section. 
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PROPOSED REQUIREMENTS PATTERN STRUCTURE FOR SPLE 

Despite the consistent structure RePa template provides for requirements management and 
reuse, the template could not suit requirements engineering activities of SPLE, which revolves 
around commonality and variability analysis and management. However, utilizing custom section, 
the template can be modified to accommodate these kinds of activities. This research contributes 
in complementing RePa template with additional custom sections and increase in the priorities 
from optional sections and subsections to the mandatory ones. This means that some optional 
sections and subsections are made mandatory. Table 3 presents the proposed requirements pattern 
structure for SPLE. 

Table 3: Proposed Requirements Pattern Structure for SPLE

*Pattern ID

*Pattern Name

Also Known As

Authors

Date Created

*Context *RE Activity

*Pattern Type: “Process” or 
“Product”

Business Domains

Organization Environmental Factors

*Stakeholders

*Problem AKA Intent and Objective

*Force

*Solution

*Application and Example

*Known Uses

*Cataloguing: Classification

*Related Pattern

*Custom Section *Consideration for Design

*Consideration for Development

*Consideration for Testing
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As shown in Table 3, the structure of the proposed template is augmented with several 
sections and subsections especially the custom section, which comprises of three sections for 
consideration for design, development, and testing. The Consideration for Development and 
Consideration for Testing were adopted from Withal anatomy of requirements pattern in  (Withall, 
2007). Other new sections include: Pattern ID and Date Created.  

Custom Section

The Custom Section presents the portion of the proposed requirements pattern structure for
SPLE where this research makes significant contribution on top of the existing template. Thus,
Custom Section is a mandatory section in the proposed structure. Due to contemporary issues in
mapping requirements artefacts directly to design and eventually to testing, adding custom section
to the existing template is expedient. The custom section consists of three subsections, which are
Consideration for Design, Consideration for Development and Consideration for Testing as
illustrated by Figure 2. 

Figure 2: Custom Section

In software development, design is a critical issue especially when reuse is emphasized. In 
the proposed requirement pattern restructure, Consideration for Design subsection provides 
detailed information on what kind of design antecedents is required prior to specifying a 
requirement of type. This research is inspired by the use of consideration for development and 
testing suggested by Withal (Withall, 2007). The Consideration for Design, therefore, captures 
and describes design related information, which requirements should comply with; existing design 
pattern that complements the requirements pattern; design constraints that guide the designer 
especially on loose coupling in the event of requirements change; and description of how 
heterogeneity on designing aspects of requirements can be tackled by the designer.  

The Consideration for Development describes information on how to develop functionality
of requirements of a particular type (Withall, 2007). The developer gets hints on the kinds of
constraints he needs to be aware of, that effect implementation of these requirements.
Furthermore, the subsection feeds the developer with information on how similar requirements of
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that type are implemented in other projects. To exemplify with the level of experience, a wet-
behind-the ears engineer may find implementing difficult requirements than grizzled, seen-it-all
engineer (Withall, 2007). However, with explanation, the implementation of requirements
becomes easier and even during the review of the requirement, decision may be taken change the
requirement if found impracticable.

The Consideration for Testing documents testing guidelines on how to test a requirement
of particular type focusing more on user acceptance testing (Withall, 2007). According to Withal,
this subsection should convey information on (1) suggestion for reframing requirements if found
difficult to test (2) overall guidance for testing such requirements and (3) what to bear in mind
during testing of requirements of this type. This subsection maybe general testing guides for
testers. However, specific organizations may describe the nature of testing particular requirements
in that organization especially on aspects related to tools used for testing, development of test
cases, policy on testing and culture of the testers.

The next Section presents solution section for the proposed requirements pattern structure in
SPLE.

Solution Section of Requirements Pattern 

The Solution Section provides detailed description of requirement process or product that  
fulfills the Problem and hence balances the Forces (Chung et al., 2012). The key difference in our 
“Solution Section” from existing templates is the introduction of variability section. This enables 
the writing of variable requirements separate from common requirements based on the variation 
points discovered in the requirements. 

Table 4 depicts the “Solution Section” of the proposed structure for SLPE requirement 
pattern.  More details about RePa template, pattern forms, sections, and parts (fixed and extended) 
can be found in (Chung et al., 2012; Palomares Bonache et al., 2012; Palomares, Quer, Franch, 
Renault, & Guerlain, 2013; Renault et al., 2009).

Unlike the existing requirement pattern templates, the “Solution Section” therefore, 
consists of three main sections namely, common requirement section, variable requirement 
section, and variability model section. Invariably, the rest of the Solution sub-sections, such as 
“pattern name”, “goal”, “description”, “constraints”, “form text”, “fixed part” and “extended part” 
remain the same.  
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Table 4: Proposed Pattern Solution Form for SPL

Pattern 
Name

Distinguishable name 

Goal Presents the purpose of the pattern

Description Gives details of where and how the pattern can be applied

Common
Requirement

Description Tells what the common requirement is for

Constraints Limitation of requirement

Fixed Part For writing general requirements

Extended
Part

For writing specific requirement

Variable 
Requirement 

Description Tells what the variable requirement is for

Constraints Limitation of requirement

Fixed Part For writing general but variable requirements

Variable 
Part

Variation Point For highlighting variation 
point 

Variants For listing number of variants 

Variability 
Model

Description Explains the need for variability model

Constraints Limitation of requirement models

Model (s) States possible requirement models that can 
provide more understanding 

To comprehend the structure of the proposed requirements pattern structure in the domain of 
software product line, the next Section presents an example of the proposed structure in an E-
learning domain. 

EXAMPLE OF PROPOSED REQUIRMENTS PATTERN STRUCTURE FOR E-
LEARNING DOMAIN 

As mentioned in Chapter Three, E-learning domain in used as an example in this research due to 
the following reasons: (1) the availability of requirements documents (2) the reliability of the 
source from which the requirement documents are retrieved and (3) popularity and comfortability 
of the domain in the eyes of experts and students during evaluation of the research.  Table 5
presents an example of Report requirement pattern with pattern ID RP6. All the sections and 
subsections provide the pattern information together to guide stakeholders such as requirement 
engineer, developer and tester in handling requirements related to Report.  
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Table 5: Report Requirement Pattern

Section Description

Pattern ID RP6

*Pattern Name Report 

Also Known As

Authors Stephen Withal

Date Created

*Context/ 
Applicability

*RE Activity Specification

*Pattern Type Product

Business Domain E-learning 

Organization 
Environmental 
Factors

Teaching and Learning Environment  

Stakeholders Role Students, Instructors, Teachers, 
Administrators  

Goal To use e-learning application in running and 
delivering their organization responsibilities

*Problem AKA Intent and 
Objective

Poor security measures to protect unauthorized 
access to information system  

*Force A cutting-edge e-learning security facility to protect 
teaching and learning applications

*Solution Refer to “Solution” Section 

*Application and Example

Application: This pattern is applied when a user 
needs a report of any specified information 
that resides in the system.

Example: The system shall provide a user with a 
report of any action or situation of the 
system he requested.

*Known Uses Web-based and desktop applications. 

Cataloguing:

Classification

Type Functional

Default 
Value

Maybe

Purpose This indicates whether the 
functionality of this requirement that 
shall be provided by the system is 
satisfied
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Audience
Role

Software and requirement engineers 

Audience
Goal

Software requirement specification 
for SPL

Allowed
Value

True

Related 
Pattern

ID RP5

Name Inquiry   

Relation 
Type

Extends Yes

Refers No

Custom Section Consideration 
for Design

Description This describes the aspect of the 
design that should be considered for 
the requirements of this type.

Purpose This highlights the reason why the 
design for the implementation of the 
type of requirement is considered

Constraint This provides with those design 
constraints a software designer 
should consider.

Design
Pattern

This lists the name of the design 
pattern that corroborates with this 
requirement pattern.

Design
Guide

Describes how the pattern should be 
designed. Is there any design pattern 
that describe this? Consider that if a 
tool should be used to deliver a 
report, the design-tools might be 
developed by different people.

Consideration 
for 
Development

Description This describes the needs for 
considering the development of the 
functionality of requirement of this 
type.

Purpose This details the purpose for 
considering the implementation of 
requirement of this type

Constraint This clearly shows the kinds of 
constraints that affect the 
implementation of requirement of 
this type

Development 1. if a report writer tool is to be 
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Guide used, the development of 
each individual report 
depends on the design of that 
tool

2. if using open source tool to 
deliver a report, different 
tools may come from 
different developers

Consideration 
for Testing

Description This describes the needs for testing 
the functionality of requirement of 
this type.

Purpose This states the reasons for 
considering the testing for the 
functionality of the requirement of 
this type.

Constraint This describes the constraints for 
testing the requirement of this type.

Test Type This states the type of testing 
executed for the function of the 
requirement of this type

Test Guide 1. All circumstances in which 
the report is run should be 
identified and simulated.

2. Test all report requirements 
to verify that they show what 
they supposed to show to the 
user.

The solution section shows the solution ID, PS6.1, pattern name, the goal of the pattern, 
description of the pattern and provides details on common and variable requirements (see Table 
6). The variability model section also presents information on the models considered for 
representing requirements variability and the constraints of the variability model. 

For the management of requirements especially the traceability aspect of requirements, 
IDs are used to uniquely identity a pattern, pattern solution, requirement, common and variable 
requirements.  

Table 6: Solution Section for Report Requirement Pattern

Solution ID PS6.1

Pattern 
Name

Report  

Goal Generate specific information 

Description This pattern for is for specifying report requirements from the system.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 68 June 1-2, 2021



 
 

 

Requi
rement

ID RQ6.1.1

Name Reports show recipient

Type Functional

Description The system shall provide a function for a requirement of 
this type to generate a specific information about the 
recipient of the report

Priority Normal

Common
Requirement

ID CR6.1.1.1

Description This form establishes report requirements for specified 
information stored in the database of the system 

Constraints Fixed part (1)

Extended part: 

1. Full name and identity of the person
2. Timestamp of the report.

Fixed Part Every report shall show the name of the person for whom it 
was produced. 

Extended
Part

The system shall show the details of the recipient for the 
report, which include;

1. Full name and identity of the person
2. Timestamp of the report. 

Variable 
Requirement

ID VR6.1.1.1

Description This form shows variable requirements for specifying 
different variation points of report requirement pattern

Constraints Fixed part (1)

Variable part: 

1. Screen 
2. Email
3. Print-out
4. Combination of the 1, 2 and 3  

Fixed Part Form Text The system shall provide report of 
specified information in either of the 
following: screen, email, printout or both.

Variable 
Part

Variation 
Points (VP)

Reporting

Variants (V) 1. Screen 
2. Email
3. Print-out
4. Combination of 1, 2 and 3 

Variability Description This form establishes the need to use orthogonal variability 
model to show and trace the level of variations in different 
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Model requirements artefacts. 

Constraints Focus on orthogonal variability models

Model (s) Textual requirements, feature models, traditional 
requirement model, UML models 

CONCLUSION

This paper presents the bond between requirements artefacts and design and the essence of 
requirements appropriate requirements structure. The paper then presents and explicates on the 
proposed requirements pattern structure for software product line engineering based on RePa 
template, which constitutes of various sections and subsections such as pattern name, authors, 
solution, common requirement, variable requirement and the rest. 

 To gain deep understanding of the proposed structure of requirement pattern for promoting 
requirements engineering activities of software product line, the paper also presents an example of 
Report requirement pattern from E-learning domain.
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YAYA AKSLARI YÖNLENDİRMESİNDE PEYZAJ BİLEŞENLERİ

Elif SAĞLIK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Çanakkale, Türkiye 

Rozerin ÇELİK
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye

ÖZET

Kent, birçok öğenin etkileşim halinde olduğu aktif alanlardan oluşmaktadır. Bu alanların 
bağlantı noktalarını yaya aksları oluşturur. Yaya aksları kullanıcıların sosyo-kültürel 
gereksinimlerini karşılayan ve odak noktası haline gelen mekânlardır. Yaya aksları ve peyzaj 
bileşenlerinin karşılıklı etkileşimi fiziki, sosyal ve kültürel çevrenin bütünü olan kentsel peyzajı 
oluşturmaktadır. Kentsel peyzaj bağlamında çalışmada yaya akslarını etkileyen oturma birimleri, 
çöp kutuları, sınırlayıcı elemanlar, bitkisel doku, zemin döşemeleri, park alanları, aydınlatma ve 
gölgeleme elemanları gibi başlıca peyzaj bileşenlerinin irdelenmesi ve yaya akslarının 
yönlendirilmesinde kullanımı amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında, detaylı literatür taraması, kent içi incelemeler ve gözlemlerle beraber 
verilerin sentezi ışığında araştırmacı yorumu ile birlikte kentsel alanlarda yaya akslarını 
yönlendiren peyzaj bileşenlerinin tespit ve irdelemesi yapılmıştır. Bulguların sentezi sonucunda 
kentsel yaya alanlarının daha fonksiyonel kullanımı için kamusal yarar gözetilerek çözüm 
önerileri geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kent, Peyzaj Bileşeni, Yaya Aksı, Yaya Hareketi 

ORIENTATION OF PEDESTRIAN AXES IN LANDSCAPE COMPONENTS 

Abstract 

The city consists of active areas where many elements interact. Pedestrian axes form the 
connection points of these areas. Pedestrian axes are places that meet the socio-cultural needs of
the users and become the focal point. The interaction of pedestrian axes and landscape 
components creates the urban landscape, which is the whole of the physical, social and cultural 
environment. In the context of urban landscape, it is aimed to examine the main landscape 
components such as seating units, garbage bins, limiting elements, vegetal texture, floor 
coverings, parking areas, lighting and shading elements that affect pedestrian axes and to use them 
in the direction of pedestrian axes. 

Within the scope of the study, the landscape components that direct the pedestrian axes in urban 
areas were identified and examined together with the researcher's interpretation in the light of the 
synthesis of the data with detailed literature review, urban studies and observations. As a result of 
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the synthesis of the findings, solutions were developed for the more functional use of urban 
pedestrianized areas, taking into account the public benefit. 

Keywords: City, Landscape Component, Pedestrian Axle, Pedestrian Movement

GİRİŞ

Toplumun yerleşik hayata geçtikten sonra oluşturduğu özgün birimlere kent adı 
verilmektedir. Kentler kullanıcılar ile mekân arasındaki etkileşimin bir boyutudur (Kaya, 2014). 
Kentlerin oluşum evresi karmaşık bir yapıya sahiptir (Armağan, 2014). Kentler üretim ve 
tüketimin sürekli reaksiyon gösterdiği aktif alanlardır. Kent olgusunun oluşumunda doğal ve 
yapay peyzaj elemanları önemli faktörlerdendir (Erşen, 2014 ve Sağlık, 2019). Kentlerde nüfusun 
artmasıyla beraber betonlaşma meydana gelmiştir ve yaya hareketi kısıtlanmıştır (Yıldırım, 2020). 

Yaya, kentsel alanlardaki hareketli katılımcıları ifade etmektedir (Kaplan ve Acuner, 
2005). Yayalaştırma ise sadece yaya kullanımına açık, taşıt kullanımı kısıtlı olan dolaşım sistemi 
bütünüdür (Demir, 2008). Yaya hareket kısıtlamasını azaltan yaya akslarında amaç; yayalara 
sosyokültürel yaşamı destekleyen mekân yaratmaktır (Cebeci ve Çakılcıoğlu, 2001). Yayaların 
dinlenme, yürüyüş yapabilme, konforlu ve güvenli hareket edebilmeleri için araçsız yaya 
akslarına ve bunları destekleyen peyzaj bileşenlerine ihtiyaçları vardır (Yıldırım, 2020).

Peyzaj tasarımlarında tercih edilen yaya aksları rahatlık, dinlenme, merak uyandırma, 
güven verme gibi gereksinimleri karşılayan ve kent kullanıcılarının tümünün ihtiyaçlarına cevap 
veren mekânlardır. Bu mekânlardaki hareketli ve çekici alanlar kullanıcıların dikkatini çekmekle 
beraber katılımlarını sağlamaktadır. (Sağlık, Sağlık ve Temiz, 2020).

Yaya aksları ve peyzaj bileşenlerinin karşılıklı etkileşimi fiziki, sosyal ve kültürel çevrenin 
bütünü olan kentsel peyzajı oluşturmaktadır. (Karakaya, 2013). Kentsel peyzaj bileşenlerini; 
binalar, yeşil alt yapı, ulaşım aksları, kent mobilyaları, insanlar, reklam panoları oluşturmaktadır 
(Çubuk, 2001).

Çalışmada yaya aksları bağlamında; oturma birimleri, çöp kutuları, sınırlayıcı elemanlar, 
bitkisel doku, zemin döşemeleri, park alanları, aydınlatma ve gölgeleme elemanları gibi başlıca 
peyzaj bileşenleri ele alınmıştır.

Çalışma kapsamında amaç kentsel alanlarda gerçekleştirilen tasarımlarda yapılan mevcut 
durumu ortaya koymak, gözlem yardımıyla kullanıcıların bölgeye yönelik istek ve kullanım 
amaçlarını belirlemek, kent merkezinde bulunan peyzaj öğeleri ve kent donatılarının mekânsal 
kalitesini etkileyen faktörleri belirleyerek bunlar doğrultusunda oluşturulan yaya akslarını 
incelemektir. 
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MATERYAL ve YÖNTEM

Kentsel peyzajı bünyesinde barındıran kent merkezlerindeki yaya aksları ve peyzaj 
bileşenleri çalışma materyalini oluşturmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Yaya akslarına bağlı peyzaj bileşenleri (Url 1, 2021).

Kentsel açık alanlardaki bu yayalaştırılmış caddeler, sokaklar ve yaya akslarındaki başlıca 
peyzaj bileşenleri (oturma birimleri, aydınlatma elemanları, çöp kutuları, sınırlayıcı elemanlar, 
bitkisel doku, zemin döşemeleri, çeşme, park alanları, gölgeleme elemanları vb.) çalışma 
kapsamında veri toplama, analiz ve senteze dayalı nitel araştırma yöntemi ile ele alınmıştır (Şekil 
2). 

Şekil 2. Peyzaj bileşenleri ile desteklenen yaya aksları (Url 1, 2021).

3 aşamadan oluşan çalışmada, yaya akslarının öneminden ve peyzaj bileşenlerinin bu alanlar 
üzerindeki etkisinden bahsedilmiştir. Çalışmanın tamamlanması için izlenilen yol aşağıda 
belirtildiği gibidir (Şekil 3).

1. aşama: Çalışmanın kapsam ve içeriğinin belirlenmesi, yaya aksları ve peyzaj bileşenlerinin 
kentsel alanlarda gözlemlenmesini içermektedir.

2. aşama: Gözlemler doğrultusunda gerekli veriler için detaylı literatür taramasının yapılmasını 
kapsamaktadır.

3. aşama: Bulguların sentezi sonucunda kentsel yaya akslarının daha fonksiyonel kullanımı için 
kamusal yarar gözetilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
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Şekil 3. Çalışma akış diyagramı (Orijinal, 2021).

BULGULAR 

Yıldırım ve Küçük (2020)’ ün yürüttüğü çalışma kapsamında elde edilen bulgular 
doğrultusunda kentsel aktif yaya akslarına yönelik bitkisel dokunun, gölgeleme ve güvenlik 
elemanlarının, otopark alanlarının, kent mobilyalarının, gece kullanımda aydınlatmaların ve yer 
döşemelerinin yetersiz olduğu çıkarımlarında bulunulmuştur.

Yapılan literatür taraması ve başlıca kent merkezlerinin araştırmacı tarafından yerinde 
incelenmesi neticesinde çoğu kentsel yaya alanlarında peyzaj bileşenlerinin amacı dışında 
kullanımı, tercih edilen elemanların bakımsız ve yetersiz olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Kentsel yaya akslarının yanlış kullanımı (Url 2 ve Url 3, 2021).

Kent merkezlerinde tercih edilen peyzaj bileşenlerinin yaya aksları üzerinde çekicilik, 
hareketlilik, erişilebilirlik, ulaşım kolaylığı, bilgilendirme, yönlendirme, kent içi kıvrımlar 
oluşturma, görsel ve estetik fayda sağlama gibi birçok önemi olduğu düşülmektedir. Bu faydalar 
doğrultusunda çalışma kapsamında kentsel kullanıcıların yaş, cinsiyet veya herhangi bir engeli 
fark etmeksizin yaya akslarının belirtilen peyzaj bileşenleriyle yönlendirmesinde ortaya 
çıkabilecek olumsuz etkiler nedeniyle sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER

Düzensiz nüfus artışıyla beraber ulaşım ağında yaya ve taşıt karmaşası oluşmaktadır. Kent 
kullanıcıları için kamusal yarar gözetilerek güvenli, konforlu, yaşanabilir ve kolay erişim sağlayan 
yaya akslarının oluşturulması gerekmektedir. Belirtilen nitelikteki yaya akslarını oluşturmak için 
kentsel peyzaj bileşenlerinin sahip olduğu doku, renk, form ve biçim gibi özellikler mekânı 
algılanabilir kılmalı ve yayalar için yönlendirici nitelik taşımalıdır (Eren, Düzenli ve Akyol, 
2018). Bu nitelikler doğrultusunda kamusal yarar amacıyla yaya alanları ve bunlara bağlı peyzaj 
bileşenleri için çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bunlar;

Kentsel tasarımlarda hareketlilik ve çekicilik amaçlanmalıdır.  Kent içinde bulunan donatı 
ve peyzaj elemanlarının yönlendirmesi ile yaya aksları belirlenmektedir. Yaşanabilir 
kentlerde erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, hareketlilik, estetik, işlevsellik, kalite ve konfor 
gibi etkili sosyo-ekonomik kriterler ön planda tutulmalıdır.
Kent merkezlerinde bulunan yaya aksları ve bunlara bağlı peyzaj bileşenlerinin bakım ve 
onarım çalışmaları düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
Kentsel akslarda peyzaj bileşenleri ile görsel kalite ve estetik arttırılarak yaya hareketini 
sağlayan mekâna algılanabilirlik ve çekicilik kazandırılmalıdır.
Aksların yönlendirmesini sağlayan peyzaj bileşenleri kentin tarihi dokusundan bağımsız 
olmayacak şekilde modernize edilmelidir.
Kullanıcı gereksinimleri göz önüne alınarak yaya akslarının tasarım ve planlama süreci 
ilerlemelidir. 
Kentsel yaya akslarını tercih eden tüm kullanıcılar için peyzaj bileşenleri herkes için 
tasarım ilkeleri doğrultusunda konumlandırılmalıdır.
Yaya aksları ve peyzaj bileşenleri kentsel yaşantıda amaçları dışında kullanılmaktadır. Bu 
bağlamda yaya aksları ihtiyaç ve gereksinimlere hizmet sunacak düzeyde tasarlanmalıdır.
Yaya akslarında tercih edilen peyzaj bileşenlerinin kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda 
ergonomik olması sağlanmalıdır. 
Yaya aksları tüm kentsel kullanıcı profillerine ve ekolojik değerlere uygun tasarlanmalıdır.
Akslarda kullanılan farklı peyzaj bileşenlerinin yeterlilik durumu tespit edilmeli ve gerekli 
revizelerin yapılması sağlanmalıdır.
Yaya yollarında tercih edilen peyzaj bileşenleri iz takibini, algılanabilirliği ve 
görünebilirliği sağlamalıdır. Ayrıca yayalar için kolaylaştırıcı olmalıdır.
Tasarımlarda tercih edilen kentsel donatılar kullanıcılara güven hissi verecek düzeyde 
olmalıdır.
Yaya bölgelerinde kullanılan peyzaj bileşenleri ile fonksiyonel mekânların yaratılması 
sağlanmalıdır.
Çiçek parterleri yaya yolları kıvrımını belirlemeye ve aksı yönlendirmeye yardımcı olur. 
Kullanılan bu elemanlar sınırlayıcı olmanın yanı sıra güvenliği de sağlamalıdır.
Yaya akslarında kullanılan peyzaj bileşenleri mekânı duyusal ve ruhsal yönden algılamayı 
sağlamalıdır. Yayanın kullanım zamanı değerlendirilip gece-gündüz erişime uygun tasarım 
ilkeleri izlenmelidir. 
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Yaya bölgelerinin giriş ve çıkışlarına alanın yayalara ait olduğunu belli eden panolar 
konulmalıdır. Ayrıca alan içinde sirkülasyonu sağlamak için yönlendirici levhalar tercih 
edilmelidir.

Kent içi yayalaştırma sayesinde yaya aksları insan ölçeği düzeyinde tasarlanmış alanlara 
dönüşebilmektedir (Eren vd, 2018). Yayalaştırma ve yaya aksları ile beraber peyzaj bileşenlerinin 
de akslar üzerinde ulaşılabilirlik, konfor, görsel ve estetik kalitenin artmasına yardımcı olduğu 
düşünülmektedir. Bu alanların kullanıcılar üzerinde olumlu psikolojik ve sosyal etkiler yaratacağı 
ve kent ölçeğinde oluşan sosyo-ekonomik sorunlara katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır.
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Abstract

This study Emotional Intelligence on entrepreneurial intention: An empirical perspective. 
The objectives of the study was to find out the relationship between emotional intelligence and 
entrepreneurial intention and investigate entrepreneurial physical health and entrepreneurial 
intention. In the study, it was discovered that entrepreneurial emotional feelings towards change 
was based on thee general perception of the change with regard to how they are  affected by it. It 
is not out of place to change these negative feelings into positive support for the change. The 
study has a population of 213 out of which a sample size of 138 was drawn. Questionnaires were 
administered to the respondents and only 102 were retrieved. The researcher employed 
Descriptive Statistics and correlation matrix to confirm the relation. The result showed that there 
is a positive relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention. The study 
therefore concluded that there was influence of entrepreneur physical health, entrepreneur" mental 
well-being and human relationships have positive relationship with entrepreneurial intention. It 
was recommended that emotional quotient programme should be used by the management to 
build the capacity of the organisation to bringing out the best in the employees and forming 
powerful workplace relationships. This helps to increase engagement, trust and integrity to build 
more effective teams, retain great employees, provide exceptional commitment and effectively 
manage change and emotional intelligence test should be used in workplace for promotion, 
recruitment, thus, emotional intelligence is a predictor of entrepreneurial intention.

Keywords: Emotional Intelligence, Entrepreneurial intention, correlation matrix, entrepreneur 
mental well-being, relationship management.

Introduction
This study examines the influence of emotional intelligence on entrepreneurial intention. 

Over the last decade, the term Emotional Intelligence (El) has emerged globally within 
organisational behaviourists and industrial psychologists and it is given due recognition by the 
industry. Later on, it has become one of the most popular topics of discussions, among 
researchers, scholars, academics and corporate executives.

Emotional Intelligence (El) is defined as the ability of the emotion, the relationships to recognise 
the meanings, to reason and problem-solving, on the basis of this, it involves the assimilation of 
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emotion-related feelings, capacity to perceive emotions, understand the emotional information, 
and manage them (Mayer, Salovey, & Caruso, 2000). Emotional Intelligence increases an 
individual's social effectiveness which is considered as one of the important element of the 
success of an entrepreneurship. The higher the emotional intelligence the better the social 
network, which in turns lead to better business relations. If emotional intelligence is high in 
individuals it can enhance his/her abilities to accurately recognise emotions his/her own and 
others), to put emotions for better use (maximize the individuals own performance and in various 
tasks) and to manage /them effectively (intimate relationships, in problem solving, decision 
making, expressing appropriate, controlling emotions (Grewal, Brackett & Salovey, 2006).

Emotional intelligence means the capacity for recognising our own feelings and those of 
others, for motivating ourselves, and for managing emotions well in us and in our relationships. 
Mayer, Salovey and Caruso, (2000), believe that it is the ability of emotion and their relationships 
to recognise the meanings, and to reason and problem-solve on the basis of them, which involves 
in assimilate emotion-related feelings, capacity to perceive, emotions understand the emotions' 
information, and manage them. Goleman (2001) in his own definition of says that emotional 
intelligence is the capacity for organising our own feelings and those of others, for motivating 
ourselves, and for managing emotion well in ourselves and in our relationships. 

The important thing here is that emotional intelligence plays a vital role in the creation of 
entrepreneur behaviour and those who wants to attain higher emotional intelligence are more 
successful in .the establishment of new business and trade in a manner that the more entrepreneur 
an individual becomes, the higher the emotional intelligence represents itself (Zampetakis, 
Kafetsios, Bouranta, Dewett, & Moustakis, 2009).
Entrepreneurship intention is regarded as preface and effective factors that affect entrepreneur 
behaviour or decision making for becoming entrepreneurs and finding a new business. Further, 
since timing and schedule plays a key role in opening up a new business, entrepreneur decisions 
can be described as part of the planned behaviour for the prediction of intention that can be used 
efficiently  (Barani,   2010;   Krueger,   1993).   

Emotional intelligence can be used to guide entrepreneurs in every single step of 
entrepreneurship. There are many great entrepreneurs who lacked any academic degree but with 
reliance on their emotional intelligence could bring up firms with global fame (Kamalian & Fazel, 
2011). Petrides and Furnham (2001) as cited in (Siegling, 2010) say that emotional intelligence is 
the ability to understand other's feelings and create effective and successful relationship, which 
has 4 aspects namely:  emotionality, self-controlling, welfare and sociability. Bateman and Crant 
(1993) discussed that the index of proactivity might have some impact on choosing a career and 
on entrepreneurship. According to specific aspects of proactive personality, theoretical aspects of 
entrepreneurship are formed. Further more, at the timing of entrepreneurial opportunities, pro-
activity expresses a structure among individuals who practice entrepreneurship (Crant, 1996). It 
reveals also the views of individuals of the environment. The subject of entrepreneurship is 
interwoven with the concept of creativity (Bechere   &   Maurer, 1999).   
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Emotional intelligence is known to be an investment, which is referred to as Emotional 
Capital. It can also be said to be an asset. Emotional Capital is the intangible organisational asset 
that was created by employees cumulative emotional experiences which give them the ability to 
successfully communicate and form interpersonal relationships. Emotional capital is being seen as 
an important factor in company performance since it creates strong relationships that enable 
people to achieve effective collective outcomes. Low Emotional capital can result in solution to 
the problem of unemployment (Salmah, 2006). 

Dulewicz and Higgs (2000), a person that possess emotional intelligence characteristic is 
said to have certain skills and competence which offers him/her the ability to negotiate and the 
ability to handle various situations effectively through interpersonal exchanges as compared to 
someone with low level of emotional intelligence. 

In addition, Wong and Law (2002) believed that the individuals who have the ability to 
recognise their emotions might often have the skill to transfer the knowledge through their 
performance and other activities, which can lead them to a better success. However, Zampetakis, 
Kafetsios, Bouranta, Dewett and Moustakis (2009) showed that less empirical research has been 
conducted to investigate the role of emotional intelligence in promoting an entrepreneurial 
intention.  

Statement of the problem
Emotional Intelligence improves an individual's social effectiveness which is considered 

as one of the important element of the success of an entrepreneurship. Employee with little or low 
emotional intelligence tends to delay their abilities to accurately recognise emotions Own and 
others), to put emotions for better use (Maximize their own performance and in various tasks) and 
to manage them effectively (intimate relationships, in problem solving, decision making, 
expressing appropriate, controlling emotions.
Low or no emotional intelligence can cause adverse on organization effectiveness. Vis-à-vis
Physical Health, the ability of an entrepreneurs" in an organisation to take care of his to manage 
stress, may have an incredible impact on our overall wellness, is heavily tied to emotional 
intelligence. Only by being aware of emotional state and reactions to stress in most cases, 
influence workers actions at workplace.

Entrepreneurs' well-being is another factor identified to affect effectiveness at workplace. 
Working late have been linked to negative mental effect. There are numerous reasons for 
emotional intelligence that can influence entrepreneurial intention. Interpersonal emotional 
consciousness and stress at work place can dictate the effectiveness of entrepreneurs in an 
organisation. Interpersonally, the use of emotion and being conscious of one's own emotions can 
lead to adaptable stress and negative emotion at workplace. 
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Objectives of the Study
The main objective of the study is to examine the influence of emotional intelligence on 
entrepreneurial intention in Nigeria, a study of Lasaco Assurance Plc.

Specific objectives are:
To  find out if there is a relationship between emotional intelligence  and entrepreneurial intention 
To ascertain if entrepreneur physical health on entrepreneurial intention 
To examine the effect of entrepreneurial mental well-being on entrepreneurial intention.

Research Hypotheses
H0: There is no significant relationship between emotional intelligence and entrepreneurial 

intention
H0: Entrepreneurial physical health has no significant effect on entrepreneurial intention 

Ho: Entrepreneurial mental well-being has no significant relationship with entrepreneurial 
intention 

Literature Review

Conceptual Framework
Emotional Intelligence
Mayer and Salovey (2002) say that emotional intelligence is the process involving the recognition, 
use, understanding and management of one's own and others emotional states to solve emotion-
laden problems and to regulate behaviour. According to Law and Wayne (2004) believed that 
emotionally Intelligence entrepreneur typically performed better which implies that lack of 
emotional intelligence in entrepreneur could negatively affect intention and the relationships at 
workplace. Emotional intelligence has four dimensions self-awareness, managing emotions, 
empathy and social skill.

Goleman (2004) refers to emotions as any feelings, thought, psychological or biological 
state unique to it and a part of personal tendency to act accordingly. Goleman (1995) believed that 
emotional intelligence refers to the capacity for recognizing our own feelings and those of others, 
for motivating ourselves, and for managing emotions well in ourselves and in our relationship. 
Goleman further said that emotional intelligence is separate from cognitive intelligence (measured
by IQ tests) and complementary to academic intelligence (measured by academic performance). 
Mayer, Salovey & Caruso (2000) said that emotional intelligence is the ability to perceive and 
express emotion, assimilate emotion in thought, understand and reason with emotion, and regulate 
emotion in the self and others.
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Krueger (1993) defined entrepreneurial intention to be a commitment to starting a new 
business. An individual who become entrepreneurs have a particular set of motivational goals. 
Entrepreneurs stand out in terms of the issues they consider important and worth pursuing in life. 
Krueger (2000:130) argues who behaves intentionally helps to explain why many entrepreneurs 
decide to start a business long before they scan for opportunities. The term "entrepreneurial 
intention" refers to entrepreneurial awareness, entrepreneurial potential, aspiring entrepreneurs, 
entrepreneurial proclivity, entrepreneurial propensity and entrepreneurial orientation. Bandura 
(2001:67) opined that intention (general) is a representation of a future course of action to be 
performed; it is not simply an expectation of a future course of action, it is a proactive 
commitment to bringing it about. Intention is centred on plans of action.
Peterman and Kennedy (2003) postulated that entrepreneurial education plays an important role in 
influencing students' cognitive processes of perceived feasibility and desirability that is associated 
with becoming entrepreneurs. Feasibility and desirability perceptions have been said to be 
instrumental in fostering positive entrepreneurial intention. 

Nieman and Nieuwenhuzen (2009) postulated a number of factors that contribute towards 
entrepreneurial intentions, which are the following: 
Education: Most successful entrepreneurs are educated people, education at all levels can provide 
valuable background in addition entrepreneurial capacity for high-potential entrepreneurs, which 
means that entrepreneurship can be developed by education and training. Focusing on teaching, 
learners can become employers cum entrepreneur and contribute to increased levels of 
entrepreneurship in a society.
Work experience: The skills that the individual gain at their workplace contribute to their 
entrepreneurial orientation. Many entrepreneurs that acquired experience as entrepreneur can 
apply the skills, knowledge and experience acquired in their own businesses.
Family and role models: If one is exposed to entrepreneurial activities of family members or 
other role models there will a propensity towards entrepreneurship increase. Children who grow 
up in family businesses or where members are entrepreneurs are more inclined to start their own 
businesses or may be involved in the family business.
Low income: Krueger (1993) highlighted that low-income earners are likely to become 
entrepreneurs more as the only option to survive or to maintain their income, compared to those in 
higher-income countries whose intentions to become entrepreneurs are based predominantly on a 
desire to be independent or to increase their income.

Krueger (1993) says that perceived desirability refers to the degree of attractiveness one 
finds in starting one's own business. On the other hand, perceived feasibility is the degree of 
personal competence one perceives in starting a business. Moreover, the perception of desirability 
with regard to entrepreneurship are the entrepreneurs "attitudes towards entrepreneurship". 
Attitudes towards entrepreneurship have a significant and direct influence on intention. Krueger 
(1993) carried out on Shapero’s conceptual model of entrepreneurial intentions and found that 
perceived desirability directly and positively influenced entrepreneurial intention. He even claims 
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that attitudes are important to our understanding of how various exogenous factors influence 
entrepreneurial intentions. 

Relationship between Emotional Intelligence and Entrepreneur Intention
Researchers currently have dedicated a lot of attention to the concept of entrepreneurship 

as a process, as well as the concept of emotional intelligence, there has been little effort to assess 
whether El dimension has a role to play in the entrepreneurial intention. In particular, there is 
almost no literature on whether of emotional intelligence affect entrepreneurial intention, 
Zampetaskis,   Beldekos   and Moustakis   (2009)  posited that emotional intelligence   affects 
entrepreneurial behaviour in two ways: the first is through the self-evaluation of emotional 
efficacy - entrepreneur with high self-perceived emotional intelligence may show high tolerance 
to stress and environmental stressors; the second is individuals with high emotional intelligence, 
who may tend to have higher affectivity, proactive and creative dispositions and then facilitate 
entrepreneurial behaviour. Zampetaskis, Beldekos and Moustakis (2009)  in their study showed 
the  relationship between entrepreneurial   behaviour   and   perceived organisational support 
(POS) and emotional intelligence (El). Their findings suggest that both variables correlate with 
entrepreneurial behaviour, understood as a set of activities going from independent/autonomous to 
integrative/cooperative behaviour that aims to get things done in entrepreneurial ways and 
contribute to creation of value for the organisation. 

Specifically, they found out that there is a direct relationship between emotional 
intelligence and entrepreneurial behaviour, which imply that entrepreneur with high emotional 
intelligence will be aware of the factors that contribute to their experience of positive and negative 
emotions. Therefore, the authors suggested that entrepreneurial actions may be filtered through 
employee perceptions of their emotional abilities (Zampetaskis, Beldekos & Moustakis, 2009).  

Expectations of personal efficiency determine the initiation of behaviours, how much 
effort spent, and how long it is sustained in the face of obstacles and aversive experiences 
(Bandura, 1977).
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Conceptual Model 

Source: Author (2019) 

Theoretical Review 
The Attitude Theory

McGuire (1986), explained that attitudes are learnt tendency to respond positively or 
negatively to certain things for example ideas, object, event, person, and situation - and are 
closely related to our emotions, opinions and experiences. The theory was based on the 
assumption that attitudes are formed from an evaluation of an object which serves as a guide and 
drive behaviour towards the object thereafter. (Ajzen, 2001). Entrepreneur beliefs, emotions shape 
their attitudes, beliefs and emotions which are influenced by direct experience with the object or 
the information received about the object (Eagly & Chaiken, 1993). The multi-component view of 
attitudes regarding beliefs as cognitive in nature and emotions as affective in nature, both of 
which interact to form an attitude towards the object (Ajzen, 2001; Crano & Prislin, 2006). It 
means that from the beginning of the change process when an employee is first informed of the 
pending change programme, he will begin to form an attitude based on the cognitive and affective 
reactions to the information received (Lines, 2005).

Although there has been a debate regarding whether it is the cognitive or the affective 
reactions that play more role in attitude formation (Haddock & Zanna 1999), most researchers 
argue that it is the cognitive processes that play primary role in attitude formation (Ajzen, 2001).

The Field Theory
The influence of regulations on organisational management can easily be established using 

Lewin's (1951) field theory. This theory opines that the environment that one finds himself/herself 
will determine how he or she is going to respond to the dynamics of such environment. This 
theory has gained much prominence and is application in many fields of study (Douglas & 
Nekrasev, 2001). Lewin (1951) posited that the values and beliefs of an individual will determine 
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which forces will be viewed as negative or positive. To him,  the combination of these forces 
yield the resultant effect of any prospective individual behaviour. Furthermore,  behaviour is 
determined by those forces that are present and active in an individual in a given time and setting. 

Empirical Review
It has been established based on the literature presented above  the fact that no change can 

take place without commitment of entrepreneur'. This is because entrepreneur' are the drivers of 
the change. Herscovitch and Meyer (2002) said that entrepreneurs" level of commitment to an 
organisational change differ. Other empirical studies based on Herscovitch and Meyer three-
component model have also arrived at similar conclusion. A study by Nordin (2011) opined that 
entrepreneurial intention is strongest if the employee is effectively committed to the organization. 
In a study carried out parish, Cadwallader and Busch (2008) that looked into entrepreneurial 
intention in the United. States where data was collected from non-profit making organisations 
through online survey, a total of 191 responses were obtained which represented 32%. It was 
analyzed using structural equation modeling. It was found that the relationship between 
management and entrepreneur' in addition to motivation and job autonomy led to employee 
commitment to a change. 

In a comprehensive study into the concept of entrepreneurial intention, Herscovitch and 
Meyer (2002) believed that behavioural support for a change into compliance and higher level of 
support predicted that all the three forms of commitment will correlate positively with compliance 
but only affective entrepreneurial intention and entrepreneurial intention will correlate positively 
to higher level of support. The higher level support are co-operation and championing. To them, 
when an employee is affectively or normatively committed to a change, that employee is likely to 
put in extra efforts in order to achieve the change. But entrepreneur' who support the change 
simply because of the fact that there are costs associated with not supporting the change would  
not go beyond doing what is required of them in their support for the change. The findings they 
had supported what they predicted. Pescosolido (2002) says that emotional  intelligence behaviour 
are used by groups, such behaviours are empathy, emotional perception of self and others, 
emotional management of self, emotional communication and emotional expression to convey 
messages regarding group intention and certain contextual events.

Emotional intelligence enables individuals to recognize complex relationship understand 
feelings and accept emotional fluctuations with situational changes. (Caruso, Mayer & Salovey, 
2002).

In another study by Meyer, Srinivas, Lai and Topolnytsky (2007) carried out a test on 
Herscovitch and Meyer (2002) three-component model in two cultures-one in Canada and the 
other one in India-their findings is in support of which the claims of Herscovitch and Meyer 
(2002).which found that differences in culture play some role in entrepreneurs level of 
commitment to organisational change efforts.
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Methodology
Research philosophy is an important aspect of the end result from the collected data. In 

this research philosophy, the researcher does not only interact with the environment but also seeks 
to make sense of it through their interpretation of events and meaning that they draw from these 
(Saunders, 2003).This study adopts the philosophy which aims at inquiring into individual 
perspectives on the subject matter across Lasaco Assurance Plc.

In this study, survey design is employed. This approach was used as it's aim is to achieve 
an in-depth understanding of the situation about talent management and the organisational 
intention (Cooper & Schindler, 2006). The researcher employed 5 point Likert scale questionnaire 
and content analysis which met the criteria described by Cooper and Schindler, (2006) about 
research design. This was be used to quantity the hypothesized relationship between dependent 
variable entrepreneurial intention and the independent variables Emotional Intelligence. This was 
because it described the variables and their relationship (Nicholas, 2011).

Population in statistics is the specific population about which information desired. Ngechu (2004), 
defined population is a well-defined or set of people, elements, and events, group of things or 
households that are being investigated to generalize the results. The strength of the Lasaco 
Assurance Pic, Head Office, is (213) two hundred and thirteen, comprising managerial and non-
managerial staff (Annual Report, 2019). The rationale for choosing staff is because they are 
responsible for entrepreneurial intention of their various companies. 

Brewer and Miller (2003) formula was adopted to determine the sample size, the 
population must be relatively moderate. The researcher employs significant level at 0.05% 
suitable to moderate the sample size. The formula is stated and interpreted below:

2)(1 eN
Nn

2)05.0(2131
213n

2)0025.0(2131
213n

5325.01
213n
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5325.11
213n

n   = 138.9885808
n = 138

Where n is the sample size; N is the target population and e is the confidence interval.
The sampling technique used for this study is Simple Random Techniques as the sample size is 
obtainable from a single case of Lasaco Assurance Plc and also the respondents have equal chance 
of being sampled. It ensures a presentable sample which approximately has the same 
characteristics of the population relevant to the research sample of workers administered the 
questionnaire to, at Lasaco Assurance Plc. Data was collected through structured questionnaire.

The instrument used to measure the entrepreneurial intention has been used by 
Udayakumar in (cited in Kottawatta, 2007) in his study. The reliability was carried out using ten 
executive and ten nonexecutive entrepreneurs from the Lasaco Assurance Plc with two weeks' 
time interval between two administrations.

The data collected from the primary source were analyzed using statistical data analysis 
package SPSS (version 23.0). To derive useful measure from data generated, the following 
statistical techniques and procedures were used: Descriptive statistics such as cross tabulation, 
simple percentage and correlation matrix inferential statistics was employed to test the 
hypotheses.

Results 

Data gathered from the field survey was analysed using statistical package for social sciences 
version (SPSS) 23.0 for data transformation, cross tabulation and correlation matrix.  

Table 4.2.1     Emotional Intelligence and Entrepreneurial intention

STATEMENTS
SA
5
%

A
4
%

N
3
%

D
2
%

SD
1
%

Confidence ability is a product of emotional 
intelligence

51.7 29.3 2.6 2.6 13.8

Emotional Intelligence enables one to identify 
disability and failure.

30.2 11.2 18.1 30.2 26.7

When entrepreneur is full of excitement on a 
particular business, it easily influences his tendency 
to more

16.4 35.3 17.2 18.1 12.9

Emotional intelligence enables entrepreneurs to 23.3 6.9 37.1 24.1 8.6
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identify weaknesses and strength as well as 
opportunities
Entrepreneurs who display passion about their 
ventures tend to perform more successful than those 
who do not display passion

19.8 12.9 34.5 16.4 16.4

Source: Field survey, 2020.

From the table above, the majority of the respondents chose "strongly agree" with (51.7%), 
followed by those who agreed to the statement with (29.3%), the respondents of (13.8%) indicated 
strongly disagree, while the remaining percentages were share equally between the "disagree" and 
'"Neutral" with 2.6% and 2.6% respectively. This indicates that confidence ability is a product of 
emotional intelligence.

The table above shows the majority of the respondents indicated Agree with the 
percentage of (30.2), followed by those who picked strongly disagree and disagree share equal 
percentage of (26.7%). Some of the respondents strongly agreed with the statement with (11.2%) 
and 13.8% of them picked "Neutral" while only 18.1% of the respondents picked "strongly 
agreed". This indicates that emotional Intelligence enables one to identify disability and failure.

The table also shows that the majority of the respondents Agreed to the statement with (35.3%), 
followed by those who disagreed to the statement with (18.1%), 17.2% of the respondents picked.

Test of Hypotheses  

The hypotheses are analyzed using correlation matrix at 0.01 levels (2 tailed) of significant. The 
following hypotheses are tested. 

The relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention 
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VARIABLES MEAN SD we
1

EPhE
2

EMW 3 HR
4

Working            condition            and 
Entrepreneurial intention

27.31 8.362 .683** .480** .458" .617**

Entrepreneur' Physical Health and

Entrepreneurial intention 32.57 9.403 .448** .660** .743**

Entrepreneur" Mental Well-Being and 
Entrepreneurial intention

15.92 5.927 .760** .836**

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Interpretation
It can be read that the perception of emotional intelligence and entrepreneurial intention 

maintains correlated figure of 0.644> 0.05 (i.e, 2-tailed) with significant level of 0.000 and the 
distribution deviates with 8.362 from its mean (i.e, 27.31). This indicated that emotional 
intelligence has positive relationship entrepreneurial intention. Also from the above table, 
entrepreneur' physical health and entrepreneurial intention was measured with correlated figure of 
0. 448 (i.e, 2-tailed) which was far below the 0.05and the standard error deviates (i.e, 9.403) from 
its mean (32.57). This showed that there is entrepreneur' physical health has positive relationship 
with Entrepreneurial intention. It could as well be read that the perception of entrepreneur" mental 
well-being maintains correlated figure of 0. 836** ** > 0.05 (i.e, 2-tailed) with significant level of 
0.000 and the distribution significantly deviates with 5.927 from its mean. This also indicates that 
entrepreneur'1 mental well-being has positive relationship with entrepreneurial intention.

Discussion of findings
Based on the above analysis, it was confirmed that there is positive and significant effect 

of Emotional Intelligence and entrepreneurial intention which could be back-up by the results 
found in the work of Caruso, Mayer and Salovey (2002), opined that emotional intelligence 
enables a person to recognise complex relationships, understand feelings and recognise and accept 
emotional fluctuations and situational changes. Emotional intelligence gives a better 
understanding of human behaviour, attitudes and perceptions. Pescosolido (2002) opines that by 
using the dimensions of emotional Intelligence behaviours such as empathy, emotional perception 
of self and others, emotional management of self, emotional communication and emotional 
expression to convey messages regarding group effectiveness and certain contextual events. This 
empirical evidence has illustrated that a strong relationship exists among emotional intelligence, 
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effectiveness and a course of action. Herscovitch and Meyer (2002) supported behavioural change 
in compliance with higher level of support and predicted that all the three forms of commitment 
will correlate positively with compliance but that only affective commitment to change and 
normative commitment to change will correlate positively with higher level of support. 

In the second findings it was also confirmed that entrepreneurs physical health has 
significant effect on entrepreneurial intention with the correlated figure and the mean of the 
distribution which is significantly deviated from the p-value. This showed that entrepreneur with 
sound physical health tend to undergo entrepreneurial intention, also it was confirmed from the 
third findings that entrepreneurs mental well-being maintain correlated figure of 0. 836** > 0.05
and the distribution significantly deviates from its mean. This also indicates that entrepreneurs 
mental well-being has positive relationship with entrepreneurial intention.

Conclusion
From the analysis of the results which indicated that entrepreneur are much concerned 

with the issue of emotional intelligence as it affects effectiveness in their organisations. The 
findings showed that emotional intelligence and entrepreneurial intention are correlated for 
entrepreneur in the selected organisation. The findings also showed that the influence of 
entrepreneurs physical health, entrepreneurs mental well-being has positive relationship. This 
research concludes that individuals with higher level of self-management and social awareness are 
more committed rather than entrepreneur with lower levels in these two competencies. Therefore, 
those who are within human resource department must explore the possibility of providing 
training on these aspects of emotional intelligence. Indeed training entrepreneur to have higher 
level of. "emotional self-control", "transparency", "adaptability", "achievement", "initiative" and 
"optimism" result in much higher level of self-management.

Recommendations
Based on the conclusion, it is recommended that

Emotional Quotient programmes should be used to build the capacity of the organisation so as 
to bring out the best in the entrepreneurship and forming powerful workplace relationships. 
This helps to increase engagement, trust and integrity to build more effective teams, retain 
great entrepreneur, provide exceptional  commitment and effectively manage change.
Emotional intelligence test should be adopted in workplace for giving promotions, recruitment 
etc.
The relationship between emotional intelligence and commitment be studied further in other 
organisations to allow for a more comprehensive comparison of the relationship.
Organisation should develop programmes to enhance emotional intelligence of entrepreneurs 
to enable such entrepreneur with lower level of emotional intelligence   to   enhance   their 
motivation   and   self-confidence   which may assist in leading their subordinates in a more 
constructive way.
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Suggestions for further studies
Further studies could be carried out: 

Using more respondents from more than one case study possibly public and private sectors 
and compares the results to the current studies.
Using small and medium scale enterprises in Lagos State, Nigeria
Emotional intelligence should be linked with organisational Citizenship Behaviour.
Emotional intelligence, work-life balance and entrepreneur intention to leave
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Abstract 
Machine learning is an algorithm-based form of management that models to extract 

meaningful information from increasing data with evolving technology. The parameters used 
when designing machine learning models are divided into two groups, which can be obtained 
directly from the data during the training process and are predefined by the designer. These are, 
respectively, the model parameter and the hyper parameter. The selection of hyper parameters 
independently of the designer is important. Optimization of hyper parameters directly affects the 
operating performance of machine learning models. Within the scope of this study, their 
performance, advantages and disadvantages were evaluated by comparing the existing Grid 
Search, Random Search and Bayesian Search methods in the literature. Recently used in the 
literature, which is one of machine learning algorithms Support Vector Machine algorithm hyper 
parameters (kernel, epsilon value, etc.) it was analyzed using these methods and a set of values 
belonging to hyper parameters that improve the performance of the algorithm was detected. In 
the study, it was observed that although the classification performance value found with Grid 
Search was high, the cost in terms of time was quite high compared to the other two methods. 

Keywords: Machine Learning, Hyper Parameter, Support Vector Machine. 

INTRODUCTION 
The parameters used when designing machine learning models are divided into two 

groups, which can be obtained directly from the data during the training process and are 
predefined by the designer. These are model parameters and hyper parameters (Feurer and 
Hutter, 2019). Model parameters are generally parameters learned from data. The designer is 
not expected to adjust these parameters. Saved as part of the learned model. Weights in the 
artificial neural network, coefficients in linear regression or logistic regression, are among the 
examples that can be given to model parameters. Hyper parameters are a structure that, unlike 
parameters, is not predicted from data and requires the designer to adjust. Kernel parameter, 
gamma value used in support vector machines; Filter size, filter number, number of neurons, 
layer number, activation function, etc. used in deep learning algorithms., examples of hyper 
parameters include (Mantovani et al., 2016). 
The hyper parameter problem (HPO )problem has a long history dating back to the 1990s. In 
contrast, it is a fairly new idea that HPO can be used for general purposes by adapting it to 
specific application areas. Studies in this area have recently gained importance, especially with 
the acceleration in the field of deep learning (Escalante et al., 2009).  
Support Vector Machines (SVM) is a supervised machine learning algorithm. It is used for 
classification and regression. It is important to find the values of hyper parameters in support 
vector machines. If the correct set of hyper parameters is found, the running performance of the 
algorithm will be quite high. For this reason, there are studies in this field in the literature. 
Support vector machines hyper-parameter values in finding Fayed and Atiya (2019) in their 
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study, the method of grid search of hyper-parameters before it is applied directly on a pre-
screened and then the grid search method was used. The particle herd optimization (PSO) 
algorithm was also used to increase the speed of the grid search method (Fayed and Atiya, 
2019). Support vector machine algorithm of values of related hyper parameters there are also 
studies in the literature. In one, a hybrid example of Particle Swarm Optimization(PSO) and 
Tabu search algorithms was created, and the support was applied to two hyper parameters 
found in the vector machine algorithm. According to the results, the hybrid type of Tabu search 
algorithm gave better results than the hybrid type of PSO (Gomes et al. 2012). 
It has been tried to express that the problem of hyper-parameter optimization is very important 
in terms of machine learning algorithms. In this study, hyper parameters of the Support Vector 
optimization algorithm were optimized by Grid search, Random search and Bayesian search. 

MATERIALS AND METHODS 

A. Hyper parameter optimization by Grid search method 
Intervals can be determined for the values that hyper parameters can take using preliminary 

information about the Problem. By selecting specific main points from these specified ranges, 
lists of values are created for hyper parameters. In the hyper parameter selection process with 
grid search, training is performed for all combinations of values in the specified range. The best 
combination obtained by observing the results is selected as a group of hyper parameters 
(Tanyıldızı and Demirtaş, 2019). Grid search is an easy method and gives good results in low-
dimensional areas. (For example; 1-d, 2d, etc.) 
Recently, the grid search method is not preferred alone in hyper parameter analysis due to the 
length of the run time. This method is generally partially used in hybrid operations or hyper 
parameter optimization (Cai et al, 2019). 

B. Hyper parameter optimization by Random search method 
In this algorithm, as in the grid search algorithm, hyper parameter ranges are determined 

primarily by using preliminary information about the problem. Then, instead of trying each of 
the values in this range, hyper parameter groups are created by selecting random values. 
Success is observed by randomly training the model with different parameter groups until the 
best result is found or until the desired values of the result are reached. The optimal group of 
hyper parameters is found according to the results (Bergstra and Bengio, 2012). 
Studying the mathematical model of the random search algorithm; as expressed in Equation 1, 

is considered a cost function to be minimized. 

     = →
(1) 

If ∈   is considered a candidate solution and position in the search field, the following steps 
are applied (Bergstra and Bengio, 2012). 
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In the search field, is started with a random location. 
Until a termination criterion is met (for example, the specified number of 
iterations or the desired eligibility is reached), the following steps are repeated: 

A new instance of is taken at a given radius surrounding the current 
position .
If ( ) < ( ) = is applied to the new position. 

C. Hyper parameter optimization by Bayes search method 
The most obvious feature of this method is that the appropriate values of the hyper parameters 
found in each loop are used in the next hyper parameter selection. In this selection process, 
probability calculation is performed using Bayes theorem. The mathematical expression to be 
used when we want to mathematically minimize and maximize a function by the Bayesian 
method is shown in Equation 2.  

                                      ( | )
(2) 

Because a probabilistic calculation is used in hyper parameter search using the Bayesian 
method, it is faster because it can achieve results with less evaluation than grid and random 
search methods. The biggest disadvantage of the Bayesian optimization method is that it can be 
attached to local optimum points. When a maximum value point is searched, it continues to 
sample continuously around the highest value point, making it easier to drop to a local optimum 
(Snoek et al, 2012). 

D. Support Vector Machine 
Support Vector Machines are one of the supervised learning methods usually used in 
classification   problems. It is drawn correctly to separate points (data) placed on a plane. This is 
intended to be at maximum distance for the points of both classes. The following are the hyper 
parameters contained in the support vector machine algorithm and which will be optimized 
within the scope of this study: 

1. Kernel: The hyper plane is optimized by using it in a linearly inseparable problem. 
The core is categorical and has radial bias function, sigmoid, linear, polynomial 
varieties.

2. C, the regularization parameter. It is numeric. The application is also kept between
1e-6 and 100.

3. Gamma: used in most other kernels. The application is also kept between 1e-6 and 
100.
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RESULTS 
The study used a travel insurange dataset that was on the kaggle site. It contains data from a 
Singapore-based travel agency. The dataset consists of 63,326 samples and 11 attributes. The study 
also used Scikit-learn, one of the most widely used Python packages for data science and machine 
learning. Scikit-learn is an open source package. Optimization studies can also give different 
performance results at each run of proograms. For this reason, a certain number of values should be 
run and averaged. 
The results of the Grid search are shown in Table 1. Looking at the results, it is seen that the best 
configuration is achieved with an accuracy of approximately 95.5%.

Table 1. Hyper Parameters Values with Grid Search 
Best Score 0,955179

Hyper
Parameters

{('C':5,814597 ), ('gamma', 0.098058), ('kernel‘: rbf)}

The results of the Random search are shown in Table 2. Looking at the results, it is seen that the best 
configuration is achieved with an accuracy of approximately 92.1%.

Table 2. Hyper Parameters Values with Random Search 
Best Score 0,921566

Hyper
Parameters

{('C': 6.872221), ('gamma', 0.069288), ('kernel‘: rbf)}

The results of the Bayes search are shown in Table 3. Looking at the results, it is seen that the best 
configuration is achieved with an accuracy of approximately 93.8%.

Table 3. Hyper Parameters Values with Bayes Search 
Best Score 0,938288

Hyper
Parameters

{('C': 5.126631), ('gamma', 0.087332), ('kernel‘: rbf)}

CONCLUSION 

By examining the results obtained, the performance of grid search is better, but the cost of operation 
is quite high. By examining the results obtained, the performance of grid search is better, but the cost 
of operation is quite high. Random search is also quite low in time cost. 
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Abstract 

Vitamin A is a fat-soluble compound that has a role in vision and cellular differentiation and 

has various biological effects (1).Vitamin A is also referred to as a general term that describes 

compounds that have the same biological activity as retinol (2).Although vitamin A deficiency 

triggers many diseases worldwide It has been reported that there is a nutritional problem (3). In this 

study, the inhibition effect of Vitamin A on cancer pathways was determined by comparing it with the 

docking scores. This  study in terms of determining the inhibition effect on cancer cell receptors with 

a ligand and directing experimental studies by preventing loss of time and material is quite efficient 

inhibitor agent for the cancer lines as a ligand. 

Keywords: Vitamin A, cancer, docking 

INTRODUCTION 

Vitamin A is a fat-soluble compound that has a role in vision and cellular differentiation and 

has various biological effects (1).Vitamin A is also referred to as a general term that describes 

compounds that have the same biological activity as retinol (2).Although vitamin A deficiency 

triggers many diseases worldwide It has been reported that there is a nutritional problem (3). 

BAL27862 and BAL101553 have been  used as the  reference standards(4,5).In this study, the 

inhibition effect of vitaminA on cancer pathways was determined by comparing it with the docking 

scores. In this study, vitamin A as a ligand interactions at important points in various cancer metabolic 

pathways and its inhibitory effect was investigated by comparing it with the docking scores of 

reference drugs. 

MATERIALS AND METHODS 

In this study, the inhibitory effect of vitamin A on various cancer metabolisms, its effect on the 

active points in various metabolic pathways affecting the development and spread of cancer cells, the 

effect of the drugs selected as reference was investigated by comparing the docking scores obtained as 

a result of the docking method (6). 

RESULTS AND  DISCUSSION 
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The inhibition effect of vitamin A as a ligand in cancer metabolic pathways and comparison of 

reference drug docking scores are given in Table 1. 

Table 1.The inhibition effect of reference drug and vitamin A on cancer metabolic pathways 

LİGANDS/RECEPTORS COX-2

active site-

3ln1

human 

prostate-3qum

pancreatic 

alpha-amylase-

1hny

Human

Hmg-Coa

Reductase 

Wıth HMG 

AND COA-

1dq8

BAL27862 -70.06 26757.27 -711.04 31115.06

BAL101553 -755.70 -384.90 -457.48 -422.73

VİTAMİN-A -969.72 -442.58 -923.98 -702.06

As seen in Table 1; 

When the BAL27862 and BAL101553 doking scores, which were selected as vitamin A and the 

reference drug by researching the literature, were compared, the effect values were ascending; 

For COX-2 active site-3ln1 with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

For human prostate-3qum with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

For pancreatic alpha-amylase-1hny with Vit A 

Vit A> BAL27862> BAL101553 

For Human Hmg-Coa Reductase Wıth HMG AND COA-1dq8with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

It can be concluded that the interactions between functional groups between this receptor and the 

ligand are polar, hydrophobic, and hydrogen bond interactions. The inhibitory effect of vitamin A on 

cancer metabolism is predicted to be the interactions described above, which are mentioned in the 

literature  (7-11). 
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CONCLUSION 

In this study, the results obtained from the theoretical doking scores show that the inhibition effect of 

vitamin A on various cancer metabolic pathways determined by the literature is quite effective. 
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Abstract 

Many diseases are seen in honey bee due to their developmental cycle provides an ideal 
atmosphere for the spread of most diseases. Numerous pathogens can infect bees during their 
developmental and adult periods. The parasitic, bacterial, viral and fungus-oriented diseases that 
honeybees (Apis mellifera) suffer from have a significant impact on the colony. The spread of the 
parasitic mite Varroa destructor has been linked to the worldwide decline of honey bee colonies in 
recent years. In addition, it interacts with some honey bee viruses carried by Varroa mites. Recent 
reports of honey bee colony deaths around the world have attracted attention in mathematical 
models to study bee colony collapse. In this work, we examine the dynamics of a simple model of 
honey bee colony. Analytically and numerically, the ordinary differential equation model is 
detailed. 

Keywords: Apis mellifera, dynamical system, mathematical modeling. 

INTRODUCTION

Honey bees (Apis mellifera) are not only a source of honey and hive products, but they are 
also one of the most important pollinators for agricultural productivity around the world. In this 
manner, they play a crucial part in the production  and agricultural economy (Yalçın et al., 2016).

A honey bee colony is a collection of individuals related and interact to form a highly 
complex society (Khoury et al., 2011).  The health of this colony is affected by some external and 
internal factors. One of the most important factors that determine the health of honey bee colony is 
that disease. Diseases are observed in bees because the developmental period of the bee creates an 
appropriate environment for most diseases (Balkaya et al., 2016).  

The destructive infections of parasite mites, particularly Varroa destructor, on honey bee 
cause significant issues for beekeepers all over the world (Kevan et al., 2006). This pinhead-sized 
parasitic mite feeds on the circulatory fluid of bees and is an invasive species that spreads from one 
hive to the next. It is now found almost everywhere on the world. The mite's parasitic function does 
not cause substantial damage to honey bee colonies; rather, it acts as a vector for a variety of viral 
diseases. It enhances the incidence of disease transmission, such as acute paralysis (ABPV) (Kevan 
et al., 2006; Eberl et al., 2010). Due to the transmission, in the presence of Varroa destructor, the 
Acute Bee Paralysis virus kills larvae, pupae, and adults (Martin, 2001; Kevan et al., 2006). 

This ecological problem is a problem faced not only by beekeepers but also by all living beings and 
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has not escaped the attention of mathematical modelers. There are several works on honey bee 
colonies in the literature, some of which are listed as (Eberl et al., 2010; Ratti et al., 2013; Sumpter 
et al., 2004; Ratti et al., 2015; Yamada et al., 2019; Khoury et al., 2011; Gabbriellini, 2017). The 
difference of this work from literature is the ignorance of the transmission due to connection of 
Varroa destructor from infected bee to healthy one. 

MODEL EQUATION & ANALYSIS THE STEADY STATES 

Our model is based on the studies (Eberl et al., 2010; Ratti et al., 2013; Sumpter et al., 2004; Ratti 
et al., 2015). The mathematical model is formulated as follows: = ( )ℎ( ) − + −  ,     (1)

= + −  ,                             (2)
= ( − ) +  −   .                  (3)

Here i, s and r are the mites that carry the virus, honey bee that are virus free and honey bee that are 
infected with the virus, respectively, at time   , ,  and  are the natural mortality rate for 
healty  and infected honey bee, respectively. Maximum birth rate is given by . The function( ) indicates requirement for a enough healthy bees for brood care. This function is chosen as a 

sigmoidal function ( ) = to emphasize that when the s below a critical value the colony can 

no longer exist. In this work, n is chosen as 2. T is the bee colony size. The function ℎ( ) is 
considered to decrease as increases, this indicates that the function is exponential ℎ( ) ≈ ,
where is a nonnegative function. For more details on the choice of function see (Eberl et al., 
2010). is the rate that uninfected bees becomes infected. In equation (3), the parameter I denotes 
the total number of mites in the bee colony. The parameter μ is the maximum birth rate of worker 
bees. The parameter determines the rate at which mites that do not have the virus get it .

The difference of this work from the literature (Eberl et al., 2010) is that the loss of mites occurs 
due to its natural mortality. Hence, the mites lose due to connection with healty bees is ignored
overlooked while describing the dynamical structure of the case mites that only grow in pupae and 
survive on the same bee.

The steady states of the system (1-3) is a solution of the following equations: 

0 = ( )ℎ( ) − + −  ,     (4)
0 = + −  ,                             (5)
0 = ( − ) +  −    .                  (6)
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System of the steady states are extinction case, i.e. (0,0,0), disease free equilibrium (0, , 0) and 
coexistence state ( , , ). The linearized systems matrix is as follows: 

=
⎣⎢⎢
⎢⎢⎢
⎡ ( )ℎ( ) − ( + ) − ( + ) ( )ℎ ( ) − ( + )( + )( + ) −( + ) − ( + ) − ( + )( + )0 0 − ( + ) − ⎦⎥⎥

⎥⎥⎥
⎤      (7)

For each of the mentioned steady states, the eigenvalues are the solutions of the characteristic 
equation: ( − ) = 0              (8)
where  is the matrix determined at steady states and I is the unit matrix. Characteristic equation 
solution of the J matrix obtained by substituting the extinction state, i.e. (0,0,0) point in the general 
Jacobian matrix 

( , , ) − = (− − )(− − )(− − ) = 0           (9)
Characteristic equation roots are in the form of  =  , =  ,   =  . Numerical 
simulations are used to check the stability of the other stable states. 

Figure 1: The extinction scenario for  the response of the system for different values of p. 

Figure  1 is given for temporal distribution of system components and to show the extinction 
scenario of the system  for given parameters. For the left figure, p is chosen as 0.0075 and  for the 
right one 0.00175 and other system parameters are   = 0.1,  = 0.06, = 500, =0.0001, = 0.003, = 0.005
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CONCLUSION 

The model presented here has a different perspective of model presented in (Eberl et al., 
2010). We're interested to see if mite transmission is limited to pupae cases and not affected by 
connections between healthy and diseased bees. In this case, the loss of healthy bees is due to the 
transmission of mites by connection with the healthy bees. The results obtained here show that the 
extinction of the colony shaped by the growth function of the healthy bees. In addition, the system 
is sensitive to choice of the initial data.
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Abstract 

This work aims to investigate numerically the free convection and thermal radiation of Ag-
water nanofluid inside an L-shaped inclined microelectronic module with porous media under
inclined Lorentz powers and uniform heat generation/absorption impacts. The research is carried out with 
the help of the program Comsol Multiphysics, which is based on the finite element method. The key 
findings show that increasing the Rayleigh and Darcy numbers, radiation parameter, and nanoparticle 
shape factor improves convection heat flow, while increasing the Hartmann number and aspect ratio 
lowers it. Furthermore, the existence of uniform heat absorption enhances convection heat flow, while 
the presence of uniform heat generation degrades it. Moreover, the effect of Lorentz forces on convection 
heat flow is related to module inclination. When the module inclination is = 45°, the average Nusselt 
reaches its limit.

Keywords L-shaped microelectronic module; Free convection; Thermal radiation; MHD; Porous 
media; Nanofluid. 

List of symbols 

AR        Aspect ratio of enclosure, W/L                                                 T*   Dimensionless 

temperature, (T- )/( − )

Magnetic field strength (T)                                                     u,v       Velocity components in 

x, and y directions, (m )

Cp        Specific heat (J Kg )                                                        u*, v*   Dimensionless velocity 

components,
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Da         Darcy number                                                                        W        Length of adiabatic wall                     

g           Gravitational acceleration (  )                                          x,y       Cartesian coordinates  

(m)                           

Ha        Hartmann number, ⁄                                            x*, y*   Dimensionless 

coordinates                 

k         Thermal conductivity (   )                                            

L           Length of cavity (m) 

m         Particle shape factor 

Local Nusselt number

Average Nusselt number

p         Fluid pressure (N )

p*       Dimensionless pressure,  /

Pr         Prandtl number, /   
q*         Dimensionless heat generation or absorption                     

Ra         Rayleigh number, g ( − )/ 
      Radiation parameter                                                               

T            Temperature ( )

Greek symbols 

Thermal diffusivity (  ) ∆ Temperature 

difference, −  , ( )
Electrical conductivity (  )                                                  Dynamic viscosity,   
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Solid  fraction of nanoparticles                                                      Thermal expansion 

coefficient ( )
Local density (Kg ) Direction of magnetic 

field (°)
Cinematic viscosity ( / )                                                             Angle of inclination 

of cavity (°)
Subscripts 

c         Cold wall

        Nanofluid 

f           Fluid 

h          Hot wall 

p          Nanoparticle.

1. Introduction

Heat transfer perfomance presents a very important topic due to it is several presence in different 

engineering domains like plasma manufacturies [1-12], the improvement of thermal system 

performance such as solar colector [13], condensing and evaporating systems [14], bubble absorber 

system [15-18], LED lamps [19-20], heat exchanger [21-23], nano–encapsulated phase change 

materials (NEPCMs) [24-27], geothermal and nuclear energies. Currently, due to technological 

development the cooling of microelectronics devices becomes a crucial topic which attracts the 

interest of researchers. Recently, many works [28-30] proved the improvement of heat transfer 

performance using nanofluid which are characterized by their higher thermal conductivity. In the 

last few years, the study of heat transfer inside cavities for different shapes such as U-shaped [31], 

T-shaped [32], C-shaped [33], L-shaped [34] and incinerator-shaped [35], the results obtained by 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 107 June 1-2, 2021



 
 

 

these works show that convection heat flow is enhanced by using nanofluid instead of basic fluid, in 

addition, the results has shown that aspect ratio of cavities presents a principal factor on the 

convection heat flow. The convection heat flow inside cavities containing porous media saturated 

with nanofluid under magnetic forces effect has been examined by Massoudi et al [36], Izadi et al 

[37] and Zeeshan et al [38] they pointed out that convection heat flow rises by increasing Darcy 

number. Other studies such as Teamah and El-Maghlany [39] and Mliki et al [40] has been 

established to examine the effect of uniform heat generation or absorption on the heat transfer 

performance inside cavities, they pointed out that presence of uniform heat generation improves 

convective flow, however, the presence of uniform heat absorption reduces it.  the effect of uniform  

Convection heat flow and thermal radiation of nanoluid under magnetic field effect has been 

investigated in several works [41-43]. The results demonstrate that convective heat flow enhances 

in the presence of thermal radiation effect.  

Looking to bibliography there is no work established to examine the natural convection and thermal 

radiation performance of nanofluid inside L-shaped inclined microelectronic module under the 

impact of inclined Lorentz forces in the presence of uniform heat generation/absorption. In this 

study, we use effective thermal conductivity model takes account the shape factor of nanoparticles. 

Our numerical simulation is carried out using the commercial simulation software Comsol 

Multiphysics based on finite element method. 

2. Numerical model 

2.1. Simplifying Assumptions 

In order to solve the governing equation system some simplifying assumptions condition are taken 

account: 

A thermal equilibrium is pretended between the water base fluid and the nanoparticles. 

The nanofluid is supposed Newtonian and incompressible. 
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The flow is laminar and steady. 

Joule heating effect, currents of displacement and magnetic field induction are 

negligible.   

2.2Boundary conditions  

The schematic problem is presented in Figure 1. The L-shaped inclined microelectronic module is 

filled with Ag/Water nanofluid in the presence of uniform heat generation or absorption. The walls 

1 and 2 are uniformly cooled, however, the walls 3, 4, 5 and 6 are uniformly heated. The hot walls 

are equidistant separated with adiabatic walls respectively the walls 9, 10, 11 and 12. The other 

walls 7 and 8 are kept insulated. The impact of the inclined Lorentz forces is imposed due to the 

application of uniform magnetic field with variable direction. The L-shaped microelectronic module 

is inclined with angle compared to horizontal direction. The gravitational forces are presented by 

two components along the x and y-axis. 

Figure 1 Physical model problem.
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2.3  The dimensional governing equation form: 

Our physical problem is managed with the bi-dimensional equations system of continuity, linear 

momentum and thermal energy taking account the simplifying hypothesis presented as bellow [44-

46]: 

Mass conservation equation: 

+ = 0                             (1) 

Momentum conservation equation according to x: 

+ = − + + − + ( ( ) ( ) − ( )) +( − ) ( ))                                                                                                       (2) 

Momentum conservation equation according to y: 

+ = − + + − + ( ( ) ( ) − ( )) +( − ) ( ))                                                                                                     (3) 

Energy conservation equation: 

+ = + + ( )( ) + ( ) (4) 

With 

=- and = 4 − 3
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2.4The non-dimensional governing equation form: 

By proposing the following dimensionless groups:  

∗ = , ∗ = , ∗ =  , ∗ =  ,, ∗ =   , ∗ =   , =  , AR= ,

=   , =   ( ), Da= , ∗ = ( ) , = .

Our dimensionless equation system is expressed as below: 

Mass conservation equation: 

                                                        
∗∗ + ∗∗ = 0

(5)

Where ∗ and ∗ are the dimensionless velocities according to ∗ and ∗ respectively. 

Momentum conservation equation according to ∗: 
∗ ∗∗ + ∗ ∗∗ = − ∗∗ + ∗∗ + ∗∗ − ∗ + ( ∗ ( ) ( ) −
∗ ( )) + ( ) (6)

                                                  
Momentum conservation equation according to ∗: 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 111 June 1-2, 2021



 
 

 

∗ ∗∗ + ∗ ∗∗ = − ∗∗ + ∗∗ + ∗∗ − ∗ + ( ∗ ( ) ( ) −
∗ ( )) + ( ) (7)

                                                                                     

Energy conservation equation: 

∗ ∗∗ + ∗ ∗∗ =   ∗∗ + ∗∗ + ( )( ) ( ) ∗ +  ∗ ∗ (8)                                

                  

The effective density and electrical conductivity models of nanofluid are presented as below: 

= (1 − ) +                                                  (9)   

= 1 + ( )( )                                    (10) 

The effective heat capacitance and coefficient of thermal dilatation of nanofluid models [47] are 

presented as below: 

( ) = (1 − ) + ( )                                                     (11)   

( ) = (1 − )( ) + ( )                                                 (12) 

=  ( ) (13)          
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The model of Brinkman [48] is used for the effective dynamic viscosity of nanofluid:       

                                                       =  ( ) .                                                              (14)           

Hamilton and Crosser model [49] for wish the impacts of nanoparticle shapes are tacking account 

gives the effective thermal conductivity of nanofluid as bellow:  

= ( ) ( ) ( )( ) ( ) (15)                       

Where m is the shape factor of the nanoparticles.  

The Table 1 as bellow presents the shape factor of nanoparticles. 

Table 1 The shape factor of nanoparticles. 

Particle 

shape

Spherical Brick Cylinder Platelet Lamina
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m 3 3.7 4.8 5.7 16.2

                                                     

The Table 2 as below exposes the thermophysical properties of base fluid (water) and Ag 

nanoparticles [39]. 

Table 2 The thermophysical properties of base fluid (Water) with Ag nanoparticles. 

Pr ρ [kg/ ] Cp 

[J/kg.K]

K

[W/m.K]

×

[ ] [/ . ] [ . ]
Water 6.2 997.1 4179 0.613 21 8.91.10 5. 10

Ag - 10500 535.6 429 0.85 - 63. 10
2.5Nusselt number calculations 

         The local Nusselt number on the hot discretized walls is defined as: 

= − 1 + ( ∗∗ + ∗∗ ) (16)
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The average Nusselt number (Num) is calculated as below: =  ∫  (17)

2.6  Solution procedure and grid Sensitivity test 

We use the commercial simulation software COMSOL Multiphysics based on the finite element 

method to solve our equation system tacking account boundary conditions.  

Figure 2 Schematic of the mesh distribution.
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The triangular mesh distribution is presented in Figure 2. The sensitivity of the several grid to 

choose the enough of predifined mesh size for wish the results is independent is presented in the 

Table 3 as below. As indicated in Table 3, we choose the finer mesh for our numerical estimation 

tacking account the exactness and the time calculation. 

Table 3 Grid sensitivity test for = , Ha=0, Da= , AR=0.4, = . , = =0, ∗=0, =0 and m=3.

Predefinded mesh 

size 

Mesh 

elements 

 CPU time (s) Error 

percentage % 

Extremely coarse 1614 8.4937 14.32 4.27 

Extra coarse 1926 8.5054 17.074 3.17 

Coarser 2830 8.5189 19.194 1.35 

Coarse 3384 8.5244 22.378 0.87 

Normal 4202 8.5331 39.161 0.55 

Fine 4322 8.5674 35.059 0.25 

Finer 5230 8.5746 43.198 0.03 

Extra fine 8662 8.5749 76.26 0.03 

Extremely fine 27456 8.5752 258.959 0.03 
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3. Results and discussion 

3.1 Validation  

In order to validate our 2D numerical method, we compare the isotherms and the streamlines 

extracted from our numerical code with those obtained by Mahmoodi [50]. Our numerical code 

domain is subdivided into 51 × 51 grids and the same grids are adopted for the study. Figures 3 

and 4 present respectively the comparison of isotherms and streamlines obtained by our 

numerical code with those obtained by Mahmoodi [50] for AR=0.2, Ra=10 and =0.04. As 

presented in Figures 3 and 4, we note an important agreement between the results.

Figure 3 Comparison of isotherms for different Rayleigh number values respectively             =10 , 10 , 10   10 with Ha=0, AR=0.4 and =0.03. 
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Figure 4 Comparison of streamlines for different Rayleigh number values respectively          =10 , 10 , 10   10 with Ha=0, AR=0.4 and =0.03. 

Our study is established with a constant Prandtl number value Pr=6.2. The effect of Rayleigh (Ra) 

and Hartmann (Ha) numbers, the radiation parameter ( ), the aspect ratio (AR), the dimensionless 

term of uniform heat generation or absorption ( ∗), the solid volume fraction of nanoparticles ( )

and the shape factor of nanoparticles (m), the inclination of cavity ( ), the direction of magnetic 

field ( ), the solid volume fraction of nanoparticles ( ) and the shape factor of nanoparticles (m)

on the isothermal lines, streamlines and the heat transfer performance are analysed and interpreted. 

3.2 Effect of Rayleigh and Hartmann numbers 

Effect of Rayleigh and Hartmann numbers on the isothermal lines, streamlines and the variation of 

the average Nusselt number is analysed in this section. The other parameters are conserved constant 

such as Da=10 , AR=0.4, ∗=0, =0, = =0 and m=3 are kept constant.
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Figure 5 illustrates the distribution of isotherms inside the L-shaped microelectronic module for 

different Rayleigh and Hartmann numbers respectively ( = 10 , 10 , 10  10 ) and (Ha=0, 

25 and 50). 

Figure 6 illustrates the streamlines inside the L-shaped microelectronic module for different 

Rayleigh and Hartmann numbers respectively ( = 10 , 10 , 10  10 ) and (Ha=0, 25 and 

50). 

As shown in Figure 5, the conductive regime imposes itself inside the L-shaped microelectronic 

module for nether Rayleigh values. By contrast, the convective regime is progressively with the 

increment of Rayleigh number, which can explain the distribution of isotherms for higher Rayleigh 

values. We can explain this passage by the augmentation of the floatability forces effect inside 

cavity. Thus, the convective flow rises with the increment of floatability forces effect inside the 

module. Concerning the streamlines distribution, we note the presence of principal concentric 

vortex inside the module for the case of conductive regime. By increasing the Rayleigh number, we 

note the appearance of second concentric vortex at the bottom hot walls. When the convective flow 

inside the module rises the bi-concentric vortex flow have been dilated and the hydrodynamic flow 

near the walls intensifies. The increase of Hartmann number which mean the presence of magnetic 

field effect lead to change the isotherms distribution inside the cavity, this is explained with the 

Lorentz forces effect. In addition, we note that Lorentz forces does not present any effect on the 

isotherms distribution for the case of nether Rayleigh values, which present the conductive regime. 

However, the increment of Hartmann number lead to make a change on the isotherms distribution 

for the case higher Rayleigh values, which mean the convective regime inside the module. The bi-

concentric vortex created by the floatability effect are mixed and only one concentric vortex stay 

inside the module.  
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Figure 7 presents the evolution of the average Nusselt number according to Rayleigh number at the 

level of hot walls for a range of Hartmann number respectively (Ha=0, 25 and 50). 

As shown in Figure 7, the average Nusselt rises by increasing the Rayleigh number, which lead to 

augment the impact the floatability forces, and consequently ameliorates the convective heat 

transfer flow. Nevertheless, it decreases by increasing the Hartmann number, which augment the 

impact Lorentz forces compared to floatability forces effect. Therefore, the convective flow 

decreases inside the module in the presence of the magnetic field effect.  

Figure 8 presents the evolution of the average Nusselt number according to solid volume fraction of 

nanoparticles for different Hartmann number value (Ha=0, 25 and 50) with constant value of 

Rayleigh number = 10 . What is noticed according to Figure 8 that the average Nusselt 

increases when the solid volume fraction of nanoparticles rises. Thus, the convection heat transfer is 

more important inside the cavity for the case of nanofluid than a basic fluid. 
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Figure 5 Isotherms for different values of Rayleigh and Hartmann numbers respectively      ( =10 , 10 , 10  10 ) and (Ha=0, 25 and 50) with Da=10 , AR=0.4, =0.05, ∗=0, =0,

= =0 and m=3.
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Figure 6 Streamlines for different values of Rayleigh and Hartmann numbers respectively ( =10 , 10 , 10  10 ) and (Ha=0, 25 and 50) with Da=10 , AR=0.4, =0.05, ∗=0, =0,

= =0 and m=3.
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Figure 7 The Average Nusselt number  according to the Rayleigh number for different values 

of Hartmann number respectively (Ha=0, 25 and 50) with with Da=10 , AR=0.4, =0.05, ∗=0, 

=0, = =0 and m=3.

Figure 8 The Average Nusselt number  according to solid volume fraction of nanoparticles for 

different values of Hartmann number respectively ( = 0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 and 0.1) with = 10 , Da=10 , AR=0.4, ∗=0, =0, = =0 and m=3.
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3.3 Effect of radiation parameter and Hartmann number: 

The effect of radiation parameter and Hartmann number on the distribution of isotherms, 

streamlines and the variation of the average Nusselt number is analysed in this section. The other 

parameters such as Da=10 , AR=0.4, = 10 , ∗=0, = =0 and m=3 are kept constant.

Figure 9 presents the isothermal lines inside the L-shaped module for different radiation parameter 

and Hartmann number respectively ( = 0, 1  3) and (Ha=0, 25 and 50). 

Figure 10 presents the streamlines inside the L-shaped module for different radiation parameter and 

Hartmann number respectively ( = 0, 1  3) and (Ha=0, 25 and 50). 

According to Figure 9 we can note that isotherms lines does not undergo an important modification 

by increasing the radiation parameter. Thus, the radiation mode is not an important factor that can 

modify the isothermal lines inside the module. But, it is noticed that the isotherms are modified by 

rising the Hartmann number. This can be explained with the impact of the Lorentz forces inside the 

cavity compared to the floatability effect. As shown in Figure 10, the impact of Lorentz forces 

induced by the application of magnetic field lead to vanish the second concentric vorticity of flow at 

the right bottom module which mean the decrease of the intensity flow inside the module. 

Figure 11 presents the evolution of the average Nusselt number according to Hartmann number for 

a range of radiation parameter respectively ( = 0, 1  3).

From the Figure 11 we remark that the average Nusselt number rises by increasing the radiation 

parameter, however, it decreases with the augmentation of the Hartmann number. Thus, the 

presence of the radiation heat transfer enhances the convection heat transfer inside the module, by 

contrast, the application of magnetic field reduces it. According to Figure 11, we note that in the 

presence of radiation effect inside the module, the effect of Lorentz forces on the convective flow 

becomes negligible for Ha ≥40 which can explain the stability of the average Nusselt values.
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Figure 9 Isotherms for different values of radiation parameter and Hartmann number respectively 

( = 0, 1  3) and (Ha=0, 25 and 50) with Ra=10 , Da=10 , AR=0.4, =0.05, ∗=0, = =0 

and m=3.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 125 June 1-2, 2021



 
 

 

Figure 10 Streamlines for different values of radiation parameter and Hartmann number 

respectively ( = 0, 1  3) and (Ha=0, 25 and 50) with Ra=10 , Da=10 , AR=0.4, =0.05,∗=0, = =0 and m=3.
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Figure 11 The average Nusselt number  according to Hartmann number for different values of 

radiation parameter respectively ( = 0, 1, 2  3) with = 10 , Da=10 , AR=0.4, ∗=0,

= =0 and m=3.

3.4 Effect aspect ratio and uniform heat generation/absorption 

The effect of uniform heat generation/absorption and radiation parameter on the isothermal lines, 

streamlines and the variation of the average Nusselt number for different aspect ratio is analysed in 

this section. The other parameters such as = 10 , Da=10 , Ha=25, = =0 and m=3 are 

conserved constant. 

Figure 12 presents the isothermal lines inside the L-shaped module for different radiation parameter 

and aspect ratio respectively ( = 0, 1  3) and (AR= 0.2, 0.4, 0.6  0.8).

Figure 13 presents the streamlines inside the L-shaped module for different radiation parameter and 

aspect ratio respectively ( = 0, 1  3) and (AR= 0.2, 0.4, 0.6  0.8).

According to the Figure 12 we note that the aspect ratio present an important factor on the 

distribution of the isothermal lines inside the module 
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Figure 12 Isotherms for different values of radiation parameter and aspect ratio respectively 

( = 0, 1  3) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 , Da=10 , =0.05, ∗=0, = =0 

and m=3.
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Figure 13 Streamlines for different values of radiation parameter and aspect ratio respectively 

( = 0, 1  3) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 , Da=10 , =0.05, ∗=0, = =0 

and m=3.

By increasing the aspect ratio the space between the hot and cold walls augments which lead to 

augment the space between the isothermal lines inside the module. For AR=0.2 the nanoluid flow 

movement is ascended near the hot discretized walls and descended near the cold walls. The flow is 

presented as concentric vortex with double center. For AR=0.4 we note the appearance of bi-

concentric vortex inside the module. Then for AR=0.6 and AR=0.8 the second vortex vanish and 
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the flow is concentrated in the center of the module. On the other hand, the presence of radiation 

heat transfer does not influence neither the isothermal lines nor the streamlines inside the module. 

Figure 14 presents the evolution of the average Nusselt number according to radiation parameter for 

a range of aspect ratio respectively ( = 0.2, 0.4, 0.6  0.8 ).
As shown in Figure 14 the increment of aspect ratio module lead to reduce the average Nusselt at 

the hot walls and the average Nusselt reaches a maximum for AR=0.2. Consequently, the 

convection heat transfer is reduced by increasing the aspect ratio module. 

Figure 14 The average Nusselt number  according to radiation parameter for different values 

of aspect ratio respectively( = 0.2, 0.4, 0.6  0.8) with = 10 , Da=10 , ∗=0, = =0 

and m=3.

Figure 15 presents the isothermal lines inside the L-shaped module for different dimensionless term 

of uniform heat generation and aspect ratio respectively ( ∗ = 0, 3  6) and (AR= 0.2, 0.4,0.6  0.8).
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Figure 16 presents the streamlines inside the L-shaped module for different dimensionless term of 

uniform heat generation and aspect ratio respectively ( ∗ = 0, 3  6) and (AR= 0.2, 0.4,0.6  0.8).

Figure 17 presents the isothermal lines inside the L-shaped module for different dimensionless term 

of uniform heat absorption and aspect ratio respectively ( ∗ = 0,−3 − 6) and (AR= 0.2, 0.4,0.6  0.8).

Figure 18 presents the streamlines inside the L-shaped module for different dimensionless term of 

uniform heat absorption and aspect ratio respectively ( ∗ = 0,−3 − 6) and (AR= 0.2, 0.4,0.6  0.8).

According to Figure 15 we remark that the presence of uniform heat generation influences on the 

isothermal lines distribution inside the module. In the presence of uniform heat generation the 

temperature of nanofluid inside the module increases, which decreases the difference of temperature 

between the fluid and hot walls. So, this can lead to reduce the convection heat transfer. However, 

we does not note an important modification on the streamlines inside the module. 

Concerning the effect of uniform heat absorption, which is illustrated in Figure 17, we note a 

decrement of nanofluid temperature inside the module, which rises the difference of temperature 

between the fluid and hot walls. Thus, the convection heat transfer enhances. 

Figure 19 presents the evolution of the average Nusselt number according to dimensionless term of 

uniform heat generation/absorption for for a range of aspect ratio respectively( = 0.2, 0.4,0.6  0.8).
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Figure 20 presents the evolution of the average Nusselt number according to dimensionless term of 

uniform heat generation/absorption for different values of radiation parameter respectively( =0, 1, 2  3).

As shown in Figure 19, the presence of uniform heat generation inside the module causes a 

decrement on the average Nusselt at the hot walls, however, the average Nusselt rises for the case of 

the presence of uniform heat absorption. In addition, it is noticed that the average Nusselt reaches a 

maximum for an aspect ratio of AR=0.2. Same results are illustrated in the Figure 20, in which the 

average Nusselt rises in the presence of uniform heat absorption and reduces in the presence of 

uniform heat generation. From the same Figure 20, it is noticed that always the radiation effect 

ameliorates the average Nusselt. 
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Figure 15 Isotherms for different values dimensionless term of uniform heat generation and aspect 

ratio respectively ( ∗ = 0, 3  6) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 , Da=10 ,

=0.05, =0, = =0 and m=3.
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Figure 16 Streamlines for different values dimensionless term of uniform heat generation and 

aspect ratio respectively ( ∗ = 0, 3  6) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 , Da=10 ,

=0.05, =0, = =0 and m=3.
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Figure 17 Isotherms for different values dimensionless term of uniform heat absorption and aspect 

ratio respectively ( ∗ = 0,−3 − 6) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 , Da=10 ,

=0.05, =0, = =0 and m=3.
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Figure 18 Streamlines for different values dimensionless term of uniform heat absorption and 

aspect ratio respectively ( ∗ = 0,−3 − 6) and (AR=0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) with Ra=10 ,

Da=10 , =0.05, =0, = =0 and m=3.
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Figure 19 The average Nusselt number  according to dimensionless term of uniform heat 

generation/absorption for different values of aspect ratio respectively( = 0.2, 0.4, 0.6  0.8)

with = 10 , Da=10 , =0, = =0 and m=3.

Figure 20 The Average Nusselt number  according to dimensionless term of uniform heat 

generation/absorption for different values of radiation parameter respectively( = 0, 1, 2  3)

with = 10 , Da=10 , AR=0.4, = =0 and m=3.

3.5 Effect of radiation parameter and the shape factor of nanoparticles 

The effect of radiation parameter and the shape factor of nanoparticles on the variation of the 

average Nusselt number is checked. The other parameters such as = 10 , Ha=25, Da=10 ,

AR=0.4, ∗ = 0, = =0 are conserved constant. 

Figure 21 presents the evolution of the average Nusselt number according to radiation parameter for 

different nanoparticles shape factor respectively (m=3, 3.7, 4.8, 5.7 and 16.2). According to Figure 

21, we note that the effect of shape factor of nanoparticles is proportional to radiation parameter. 

The average Nusselt rises by increasing both the radiation parameter and nanoparticles shape factor. 

Thus, the convection heat low enhances by increasing the radiation parameter and nanoparticles 

shape factor. 
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Figure 21 The Average Nusselt number  according to radiation parameter for different 

nanoparticles shape factor respectively (m=3, 3.7, 4.8, 5.7 and 16.2) with = 10 , Da=10 ,

Ha=25, AR=0.4, ∗ = 0, = =0.

3.6 Effect of module inclination and Lorentz forces direction 

The effect of module inclination and Lorentz forces direction on the isothermal lines, streamlines 

and the evolution of the average Nusselt number is investigated in this section. The other 

parameters such as = 10 , Ha=25, Da=10 , AR=0.4, ∗=0, =0, and m=3 are kept constant. 

Figure 22 presents the isothermal lines inside the L-shaped module for module inclination and 

Lorentz forces direction respectively ( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°).
Figure 23 presents the streamlines inside the L-shaped module for module inclination and Lorentz 

forces direction respectively ( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°).
From Figure 22 we note that the isothermal lines inside the module is influenced by the inclination 

of module. The variation of the module inclination lead to vary the effect of floatability forces, 
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which can explain the evolution of the convection flow inside the module with the change of 

inclination angle. Even The streamlines are influenced by changing of module inclination. 

However, the variation of Lorentz forces direction does not present an impact on both the 

isothermal lines and streamlines inside the module. This can be explained with the microscopic 

impact of Lorentz forces on the convective flow. 

Figure 24 presents the evolution of the average Nusselt number according to module inclination for 

different Lorentz forces direction respectively ( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°).
From Figure 24 we note that the evolution of the average Nusselt in influenced with both the 

inclination of module and the direction of Lorentz forces. The module inclination presents a strong 

impact on the floatability forces inside the module. 

According to Figure 24, the convection heat flow reaches a maximum for a module inclination of = 45°.
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Figure 22 Isotherms for different module inclination and Lorentz forces direction respectively 

( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°) with Ra=10 , Da=10 , Ha=25, AR=0.4, 

=0.05, ∗=0, =0 and m=3.
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Figure 23 Streamlines for different module inclination and Lorentz forces direction respectively 

( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°) with Ra=10 , Ha=25, Da=10 , AR=0.4, 

=0.05, ∗=0, =0 and m=3.
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Figure 24 The average Nusselt number  according to module inclination for different Lorentz 

forces direction respectively ( = 15°, 30°, 45°  90°) and ( =0°, 45°and 90°) with Ra=10 ,

Ha=25, Da=10 , AR=0.4, =0.05, ∗=0, =0 and m=3.

The impact of Lorentz forces direction is related to module inclination that is why we remark the 

presence of different cases: 

For the case of horizontal module = 0°, the convective flow is more reduced with the application 

of horizonatl Lorentz forces =0°.
For the cases of module inclination = 15°, 30°and 90°, the convective flow is more reduced with 

the application of inclined Lorentz forces for a direction =45°.
For the case of module inclination = 45°, the convective flow is more reduced with the 

application of Lorentz forces in the vertical direction =90°.
For the case of module inclination = 60°, the convective flow is more reduced with the 

application of Lorentz forces in the horizontal direction =0°.
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3.7Effect of Darcy number 

The effect of Darcy number and radiation parameter on the isothermal lines, streamlines and the 

evolution of the average Nusselt number is investigated in this section. The other parameters such 

as = 10 , Ha=25, AR=0.4, ∗=0, = = 0°, =0.05 and m=3 are kept constant. 

Figures 25 and 26 present respectively the isotherms and the streamlines for different Darcy number 

and radiation parameter. According to Figures 9 and 10, we note that for a low value of Darcy 

number a conductive regime is imposed inside the cavity, therefore, a weak permeability of porous 

medium reduces the convection heat transfer and improves the conductive regime. On the other 

hand, the increasing of Darcy number lead to augment the permeability of the porous medium wish 

lead to ameliorate the convection heat transfer wish explains the modification on the distribution of 

isotherms inside the cavity. 

Figure 27 presents the evolution of the average Nusselt number  according to Darcy number 

for different radiation parameter ( = 0,   1  3). As presented in Figure 27, the average Nusselt 

number increases proportionally with the augmentation of both Darcy number and radiation 

parameter wish means that the elevation of permeability ameliorate the convection heat transfer 

inside cavity. 
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Figure 25 Isotherms for different values of Darcy number and radiation parameter respectively 

( = 10 , 10 , 1  10 ) and ( = 0, 1  3) with Ra=10 , Ha=25, AR=0.4, =0.05,∗=0, = =0 and m=3. 
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Figure 26 Streamlines for different values of Darcy number and radiation parameter respectively 

( = 10 , 10 , 1  10 ) and ( = 0, 1  3) with Ra=10 , Ha=25, AR=0.4, =0.05,∗=0, = =0 and m=3. 
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Figure 27 The average Nusselt number  according to Darcy number for different radiation 

parameter ( = 0, 1  3) with Ra=10 , Ha=25, AR=0.4, =0.05, ∗=0, = = 0°and m=3.

4. Conclusion  

Natural convection and thermal radiation heat transfer of Ag-water nanofluid inside inclined 

microelectronic L-shaped module comprising porous media under the impact of Lorentz forces with 

variable direction in the presence of uniform heat generation/absorption is analysed numerically. 

The paper contains the effect of different parameters such as Rayleigh, Darcy and Hartmann 

numbers, radiation parameter, uniform heat generation/absorption, aspect ratio, nanoparticles shape 

factor, module inclination and the direction of Lorentz Forces on the isothermal lines, streamlines 

and the heat transfer performance inside the module.  

According to results obtained, we conclude the following conclusions: 

1. The convection heat flow rises by increasing Rayleigh and Darcy numbers, however, it is 

reduced by increasing Hartmann number. 

2. The convection heat flow rises by increasing the radiation parameter. 

3. The convection heat flow is enhanced in the presence of uniform heat absorption, however, 

it is reduced in the presence of uniform heat generation. 

4. The convection heat flow reaches a maximum for an aspect ratio of module AR=0.2. 
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5. The convection heat flow is ameliorated with the augmentation of the nanoparticles shape 

factor. 

6. The convection heat flow reaches a maximum for a module inclination = 45°.
7. The impact of Lorentz forces direction on the convection heat flow inside the 

microelectronic module is strongly linked to packed inclination. 

Data Availability Statement : Data available on request from the authors
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Abstract 

Copper has been known as engineering material and used in many applications which 
especially required electrical and thermal conductivity. Because of having very lower oxidation 
resistance of copper than silver, the application of copper for engineering materials has been 
limited. In the world, recycling has been gotten popular because the reserves of materials running 
out day by day. To solve this problem, metal powders can be obtained by recycle methods. 
Electrolysis is one of the recycle method for obtain metal powders with high purity.  In this study, 
copper powders have been obtained by electrolysis and then coated with silver to improve the 
oxidation resistance of copper. The silver coated copper powders have been produced using hot 
press technique for obtain a compact material which shows excellent electrical and thermal 
conductivity with higher oxidation resistance. Electrical conductivity and hardness of compact 
materials which has been produced at the same sintering temperature but using different pressures 
has been examined. Scanning electron microscopy (SEM) has been used as investigating 
morphology of pure and coated powders and microstructure of compact materials. The hot press 
temperature has been selected as 500 °C and the pressures has been applied as 400,500 and 600 
MPa for investigate the effect of different pressures on the electrical conductivity and hardness of 
compact materials. Under the 400 MPa pressure the hardness and electrical conductivity values of 
copper and silver coated copper compact samples has been determined as 70.6 HB,86.3 %IACS and 
79.07 HB,88.4 %IACS, respectively. When the pressure has been applied as 600 MPa the hardness 
and electrical conductivity values of copper and silver coated copper compact samples has been 
determined as 86.92 HB, 100 %IACS and 98.26 HB, 102.3 %IACS, respectively. These results 
have showed that the pressing pressure has directly affected to hardness and electrical conductivity 
values of compact samples. As a result, using hot press technique of powder metallurgy the 
compact materials which shows high oxidation resistance with high electrical conductivity and good 
hardness has been obtained by powders which produced by electrolysis and electroless coating 
technique. 

Keywords: Electroless Coating, Electrolysis, Hot Press, Powder Production, Powder Metallurgy. 
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INTRODUCTION 

Copper and its alloys is used for structural parts, electrical applications and other 
engineering areas because of their high electrical and thermal conductivities and relatively low 
costs. However, especially its low oxidation resistance limits the usage of copper. Copper-based 
materials can be produced by traditional casting methods or by high precision production methods 
such as powder metallurgy (David, 2001; Taubenblat, 2003; Wu et al., 2006; Jagannadham, 2012; 
Chu and Jia, 2014). Copper powder production to use with powder metallurgy has different 
processes like milling, atomization and electrolysis. Electrolysis is the system to produce metal 
powders. Especially its low installing costs makes it preferable. The electrolysis cell consists of an 
anode, a cathode and an electrolyte solution that conducts electric current. High purity metal 
powders can be produced and waste materials can be recycled with this technique, which is widely 
used due to its low installation cost and not requiring much equipment. Copper can be produced as 
powder with high purity using electrolysis method (German, 1984; Naboychenko et al., 2009; 
Orhan and Hapçı, 2010; Akbarzadeh and Shakib, 2011; Shafiei et al., 2021). To improve oxidation 
resistance of copper researchers have found more alternative techniques. Electroless coating is one 
of these techniques. The electroless coating method is superior to other methods, especially since it 
allows to obtain a homogeneous coating layer on the substrate material regardless of the geometry. 
Powder metallurgy is a method that allows the production of size sensitive materials. Although the 
initial costs are high, it is a method that is becoming widespread in the field of engineering due to 
the fact that there is almost no scrap after production and it allows the production of sensitive 
structures. Hot-pressing is a method of powder metallurgy and it is providing both sintering and 
pressing at the same time. This property makes this method strong because the durations of 
productions can be shorted with these and can be obtained higher properties (Xu et al., 2014; Yu et 
al., 2015; Güler et al., 2020; Zuo et al., 2020; Varol et al., 2021).

In this study, copper powders were produced by electrolysis, which is an 
electrometallurgical method that allows the recycling of waste materials. Electrolytic copper 
powders were coated with silver using electroless silver coating technique. Hot-pressing method 
were used to produced compact samples. The effects of hot-pressing pressure on the physical and 
mechanical properties of compact samples were investigated. 

EXPERIMENTAL 

In this study electrolysis technique were used to produce copper powders. Chemicals that 
using for powder production and electroless coating were provided from Merck Group, Germany. 
Sulfuric acid and boric acid were used copper powder production as electrolyte and absorption 
inhibitor, respectively. The electrical current density of copper powder production process was used 
as 2000 A/m2. Produced copper powders were washed in ethanol solution to clean chemical 
residues and then dried at 70 °C in furnace. Silver nitrate solution was used as silver ions source and 
sodium-potassium tartrate solution used as reducing agent. The pH value of silver nitrate solution 
was adjusted using ammonium hydroxide solution to obtain pH 11 value. Electroless coating 
process were applied at 40 °C. The electroless coating process was applied using the same steps of 
previous study (Varol et al., 2021). Hot-pressing technique was used for producing compact 
materials. Table 1 shows sample codes and hot-pressing parameters. As can be seen in Table 1, C 
and SCC codes of samples means that copper and silver coated copper, respectively. The hot-
pressing temperature was used as 500 °C for all productions in this study. Hot-pressing pressures 
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were selected as 400, 500 and 600 MPa to investigate the effect of hot-pressing pressures on 
properties of the copper-based compact materials. 

Table 1. Sample codes and hot-pressing parameters 

Copper Silver Coated Copper

Sample Code Pressure 
(MPa)

Temperature 
(°C)

Sample 
Code

Pressure 
(MPa)

Temperature 
(°C)

C1 400

500

SCC1 400

500C2 500 SCC2 500

C3 600 SCC3 600

Zeiss Evo LS10 scanning electron microscopy (SEM) was used for investigating powder 
morphology and microstructures. Edax Apex ™ Octane Elite EDS System was used for examining 
elemental mapping of compact sample. Brinell hardness test machine (NEMESIS 9000) was used 
for measure Brinell hardness values of compact samples. To measure electrical conductivities of 
compact samples the portable electrical conductivity tester (SIGMASCOPE® SMP10) was used. 

RESULTS and DISCUSSIONS

The morphology of copper powder produced by electrolysis was shown in Fig. 1. It is clearly 
understanding from Fig. 1 that electrolytic copper powder has dendritic morphology. 

Figure 1. Morphology of copper powder 

Fig. 2 shows the microstructures of compact samples producing in this study. Fig. 2a shows 
microstructure of C1 has high amount of porosity. In addition, as can be seen clearly in Fig. 2b the 
silver layer filled the gaps between grain boundaries and amount of porosity decreased by the help 
of silver coating layer. As seen in Fig. 2c and Fig. 2e with the increasing hot-pressing pressure the 
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amount of porosity decreased. This situation can be explained by the increasing pressure effect and 
the closer the grains to each other and thus decreasing the intergranular gaps. This situation also be 
same for SCC2 and SCC3 showing in Fig. 2d and Fig. 2f in addition to this, the positive impact of 
silver layer to intensification can be seen clearly. 

Figure 2. Microstructures of compact samples; C1 (a), SCC1 (b), C2 (c), SCC2 (d), C3 (e) and 
SCC3 (f) 

Fig. 3 shows the elemental mapping of SCC3. As seen in Fig. 3, the microstructure has only copper 
and silver. This result shows that the electroless silver coating process were carried out succesfully. 
The microstructure of SCC3 has nearly 20 weight% silver between copper grains. 
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Figure 3. Elemental mapping of SCC3; SEM image (a), copper and silver mapping image (b), 
silver mapping image (c) and copper mapping image (d) 

Hardness 

Table 1 shows the hardness values of compact samples. The hardness values increased with the 
increasing hot-pressing pressures. This is because the gaps and porosity between grains boundaries 
decreased with the increasing pressures. In addition, silver layers filled the gaps between grain 
boundaries so, the hardness values of SCC samples were higher than C samples. The minimum and 
maximum hardness values of C and SCC samples were measured as 70.6 HB (C1), 86.92 HB (C3) 
and 79.07 HB (SCC1), 98.26 HB (SCC3), respectively. The relationship between porosity and 
hardness can be understood clearly from these results and as a result of that can understand when 
the amount of porosity decreases the hardness value increases. 

Table 2. Hardness values of compact samples

Copper Silver Coated Copper

Sample 
Code

Hardness 
(HB)

Sample 
Code

Hardness 
(HB)

C1 70.6 SCC1 79.07

C2 76.14 SCC2 84.89

C3 86.92 SCC3 98.26
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Electrical Conductivity 

Fig. 4 shows the electrical conductivity values of C and SCC compact samples. When 
Figure 4 is examined, it can be seen that the electrical conductivity values increase with the 
increasing hot-pressing pressures. Just like hardness values, the electrical conductivity values 
increased with the decreasing amount of porosity. The reason for this can be explained by the fact 
that the movement of electrons in the structure occurs more easily with the decrease of porosity 
between the grains. As a result, both hardness and electrical conductivity values increased with the 
increasing hot-pressing pressure. Additionally, it is clearly seen in figure 4 that the conductivity 
values of compact materials produced from silver-plated copper are higher than copper compact 
samples in all experiments. This situation can be explained by the fact that the silver coating layer 
fills the gaps at the grain boundaries and allows electron movements. 

Figure 4. The electrical conductivity values of compact samples 

CONCLUSION 

1. The copper powders were produced using electrometallurgical technique and the powder 
morphology was obtained as dendritic. 

2. After the electroless silver coating process only silver and copper were seen in microstructure of 
compact sample. This result shows that the electroless coating process was carried out successfully. 

3. With the increasing hot-pressing pressure values the amount of porosity decreased and hardness 
and electrical conductivity values increased. 

4. The maximum hardness and electrical conductivity values were obtained from SCC3 sample 
which produced with silver coated copper powders and hot pressed at 500 °C under 600 MPa as 
98.26 HB and 102.3 IACS%, respectively. 
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Abstract 

The fact that copper metal is the most conductive material after silver and is cheaper than 
silver encourages it to be used in areas where electrical conductivity is important. Nowadays, where 
recycling is increasingly important, pure copper metal particles can be easily obtained from scrap 
copper plates by electrolysis. However, it is known that copper metal has very low oxidation 
resistance compared to silver. In this context, in this study, pure copper powders were obtained by 
electrolysis method followed by obtaining silver coated copper powders by electroless coating 
method. In this way, copper particles were produced by recycling copper scraps and a small amount 
of silver was placed around each copper particle by electroless coating method, thus increasing the 
resistance to oxidation of the copper particles. The compacts from these powders were produced by 
hot pressing method. Hardness and electrical conductivity properties of the produced compacts 
from electrolytic and electroless silver coated copper powders were examined. Powder morphology, 
electroless coating properties, micro-structure studies of compacts obtained by hot pressing were 
examined using scanning electron microscopy (SEM). The effect of the hot-pressing temperature on 
the properties of the compacts was investigated by changing the hot-pressing temperature used in 
the production of the compacts. The hot-pressing time was applied as 2 h while the pressure applied 
during hot pressing 500 MPa for all samples. In this context, when the hot-pressing temperature was 
selected as 200 °C, the hardness and electrical conductivity values of pure copper compacts and 
electroless silver plated compacts were could not measure, 43.3 %IACS and 71.42 HB, 48.2 
%IACS, respectively. And, while the hot-pressing temperature was 500 °C, those of the values were 
determined as 76.14 HB, 89.4 %IACS and 84.89 HB, 92.1 %IACS, respectively. Thus, it was 
determined that the hot-pressing temperature directly affects the hardness and electrical 
conductivity of the compacts. Consequently, high-performance and more economically obtained 
particles were obtained by electroless coating and hot-pressing methods. 
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Keywords: Electroless Coating, Electrolysis, Hot Press, Powder Production, Powder 
Metallurgy. 

INTRODUCTION 

Copper is one of the oldest metals using in the world. Owing to its’ formability, low cost, 
relatively high melting temperature, high electrical and thermal conductivity, copper has become 
more popular and still using commonly in a lot of industries. Contrary to these properties, copper's 
low oxidation resistance limits its usage area. Copper based materials can be produced some 
methods like casting, forging, rolling, chemical reducing, additive manufacturing and powder 
metallurgy (Gordon, 2002; Kear et al., 2004; Dimitrijević et al., 2009; Ghosh, 2018; Guschlbauer, 
2020). Powder metallurgy allow to produce high precision engineering products therefore it is 
preferred. Metal powders using in powder metallurgy produce with methods like milling, reducing, 
atomization and electrolysis.  Electrolysis is a process whereby use in coating, rafination, powder 
production and other areas. Especially for powder production, thanks to its’ low cost, simple 
equipment requires and allowing to product high purity metal powders, electrolysis has become 
popular. Copper powders also can produce with electrolysis method with high purity. To improve 
copper’s oxidation resistance there are some ways for example alloying and coating with other 
elements. Alloying is traditional method, however every alloying elements, even silver, decreases 
the electrical and thermal conductivity of copper (Pickens, 1981; Narasimhan, 2001; Chen et al., 
2004; Froes et al., 2004; Dewidar et al., 2006; Xue et al., 2006; Agrawal et al., 2007; Fahidy, 2011; 
Boz and Hasheminiasari, 2013; Ding et al., 2019). For this reason, coating has become an 
alternative way to improve oxidation resistance of copper without decreasing its’ electrical and 
thermal conductivity. Coating can applicate with some ways such as electrolytic coating, physical 
vapor deposition, chemical vapor deposition and electroless coating. Electroless coating is a 
preferred coating method, especially when compared to the electrolytic coating method, because it 
creates a homogeneous coating layer on the entire surface and does not depend on the geometry. 
Electroless coating is a method based on chemical reduction, more precisely, it is the process of 
reducing a metal source solution with a suitable reducer to the substrate surface under suitable 
conditions (Gray et al., 2003; Schaefers et al., 2006; Moon et al., 2008; Antonello et al., 2012; 
Güler et al., 2019; Varol et al., 2021). 

 

In this study copper powders were produced using electrolysis method and then coating with 
silver using electroless coating technique. Hot press technique that is a method of powder 
metallurgy were used for producing compact materials. Effect of hot press parameters which 
temperature and pressure on the properties of compact samples were investigated for both copper 
and silver coated copper. 
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EXPERIMENTAL 

Copper powders were produced using electrolysis method. All chemicals using in this study 
have analytical purity (99.9%) and they were provided from Merck Group, Germany.  The 
electrolytic cell was created with a copper anode, a stainless-steel cathode and an electrolyte in the 
form of an aqueous solution containing sulfuric acid and boric acid. Electrolysis parameters were 
shown in Table 1. After copper powder production copper powders were washed with ethanol 3 
times for cleaning chemical residues and dried at 70 °C in furnace under the air atmosphere. 
Electroless silver plating process consists of two main liquid solutions, the silver source and the 
reducing agent. The silver source and reducing solution was prepared with silver nitrate (AgNO3) 
in 50 mL distilled water and sodium-potassium tartrate in 50 mL distilled water, respectively. 
Ammonium hydroxide solution was used to adjust pH value of silver source solution to 11. The 
process temperature was chosen as 40 °C for all steps of electroless coating. After the preparing of 
source and reducing agent solutions, copper powders were started to stir in reducing agent solution 
and then pH adjusted source solution were dropwise into the reducing agent solution. Electroless 
coating process took 30 mins. After the completing, silver coated copper powders were washed with 
ethanol 3 times and dried at 70 °C in furnace under the vacuum atmosphere. 

Table 1. Electrolysis Parameters 

Sulfuric Acid 
(gr/L)

Boric acid 
(gr/L)

Current Density 
(A/m2)

150 5 2000

 

 

 

 

Hot press process was used to produce compact materials. Hot press pressure was applicated as 500 
MPa for all productions. Temperatures of hot press process were chosen as 200, 400, 500 °C to 
investigate the effect of hot press temperatures on pure and silver coated copper-based compacts. 
The production parameters of compact samples and their codes were shown in Table 2. As seen in 
Table 2 compact samples were named as Cu (pure copper) and SCu (silver coated copper). 
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Table 2. Production parameters and sample codes of compact materials 

Sample Code Temperature 
(°C)

Pressure
(MPa)

Duration 
(min.)

Cu1 200

500 120

Cu2 400

Cu3 500

SCu1 200

SCu2 400

SCu3 500

 

The morphologies of powders and the microstructures of compact samples were examined 
using Zeiss Evo LS10scanning electron microscopy (SEM). Elemental point and mapping analysis 
were examined using EDS, Edax Apex ™ Octane Elite EDS System. Hardness values of compacts 
were measured using Brinell hardness tester (NEMESIS 9000). Electrical conductivity measures 
were carried out by portable electrical conductivity testing machine (SIGMASCOPE® SMP10). 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

Powder Morphology 

The powder morphologies of Cu and SCu were shown in Fig. 1. It can be clearly seen in Fig. 
1a that Cu powders produced by electrolysis have dendritic morphology. In addition, as can be 
understood from Fig. 1b after electroless silver coating process the powder morphology was still 
dendritic because nano silver particles reduced onto the surface of dendritic Cu powders so the 
morphology did not change. 

 

 

 

Figure 1. Powder morphologies of samples; Cu (a) and SCu (b) 
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Microstructure 

Figure 2 shows the microstructures of copper and silver coated copper samples after hot 
pressing under constant pressure but under different temperature conditions. The microstructures 
obtained after the hot-pressing process performed at 200 degrees is shown in Fig. 2a and Fig. 2b. 
Fig. 2.a shows the microstructure of the sample produced from pure copper powders, in which a 
non-condensed structure is formed after the hot-pressing process performed at low temperature and 
the porosity ratio between the grains is high. Figure 2.a shows that oxide layers begin to form at the 
grain boundaries as a result of the high amount of porosity in the microstructure. In Fig. 2.b, it is 
seen that in the sample produced from silver-coated copper powders under the same conditions, the 
silver coating layer contributes positively to the intensification and decreases the amount of 
porosity. However, the amount of porosity was not still decrease because of low hot press 
temperature. However, it is seen that in Fig. 2b the amount of porosity was not still decrease 
completely because of low hot press temperature. Fig. 2c and Fig. 2f shows Cu2 and Cu3, 
respectively. As can be seen in these figures with the increasing hot press temperature the amount 
of porosity was decrease and density increase because the formability increases with the increasing 
temperature so powders can interlock easily and porosity drops. In addition, as seen in Fig. 2d and 
Fig. 2g, with the increasing hot press temperature the silver layer helps to intensification by filling 
the porosities between grain boundaries. 
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Figure 2. Microstructures of samples; Cu1 (a), SCu1 (b), Cu2 (c), SCu2 (d), Cu3 (e) and SCu3 (f) 

Elemental Analysis 

Fig.3 shows the elemental mapping of SCu3. As seen in Fig. 3, SCu3 has nearly 25 %weight 
of silver in its microstructure. Fig. 3a shows SEM image of SCu3, Fig. 3b shows elemental 
mapping of SCu3 and the mapping result shows only copper and silver were in microstructure of 
SCu3. The element colors of copper and silver were chosen as red and green, respectively and there 
was not seen any different residues in microstructure of SCu3. Fig. 3c and Fig. 3d shows silver and 
copper mapping results of SCu3, respectively. These results show the electroless silver coating 
process were carried successfully, silver nanoparticles reduced onto dendritic surfaces of copper 
powders completely homogeneous and the microstructure doesn’t have any different residues. 
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Figure 3. The elemental mapping of SCu3; SEM images (a), mapping of copper and silver (b), 
mapping of silver (c) and mapping of copper 

 

 

Hardness 

Hardness values of Cu and SCu samples were shown in Table 3. As seen in Table 3, the hardness 
values of both Cu and SCu increased with the increasing hot-pressing temperature. The hardness 
value of Cu1 was not measured because amount of high porosity in microstructure. Silver helps the 
intensification so density of SCu samples higher than Cu samples therefore hardness values of Cu 
samples lower than SCu samples. Maximum hardness value was measured as 94.49 HB (SCu2). 
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Table 3. Hardness values of Cu and SCu samples 

Sample Hardness (HB)

Cu1 -

Cu2 65.35

Cu3 76.14

SCu1 71.42

SCu2 94.49

SCu3 84.89

 

Electrical Conductivity 

Electrical conductivities of Cu and SCu samples were shown in Fig. 4. In Fig. 4 it is seen 
clearly with the increasing hot-pressing temperature, electrical conductivity increased. As can be 
seen that the electrical conductivities of SCu samples always higher than Cu samples because silver 
coating layer filling the gaps between copper grains. The electrical conductivities of Cu1, Cu2, Cu3, 
SCu1, SCu2 and SCu3 samples were measured as 43.3, 78.6, 89.4, 48.2, 84.7 and 92.1 %IACS, 
respectively.  

Figure 4. Electrical conductivities of Cu and SCu samples 
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CONCLUSIONS 

1. Electrolytic copper powders were produced successfully using electrolysis method. 
Morphologies of electrolytic copper powders were determined as dendritic. 

 

2. Electroless silver coating process on electrolytic copper powders were carried out 
successfully. The silver nanoparticles were reduced onto the surface of the electrolytic 
copper powders. The coating layer was homogeneous and the microstructural elemental 
analysis of silver coated copper-based samples showed that the microstructure contains 
only copper and silver. 
 

 

3. Effects of hot-pressing temperatures under the same pressure on physical and mechanical 
properties of copper-based compact composite materials were determined. Increasing hot-
pressing temperatures decreased amount of the porosity and increased both hardness and 
electrical conductivity. 

 

4. The maximum hardness and electrical conductivity of Cu and SCu samples were measured 
as 76.14 HB (Cu3), 89.4 %IACS (Cu3) and 94.49 HB (SCu2), 92.1 %IACS (SCu3), respectively. 
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ÖZET

Türk toplumunda mutfak, sadece yiyeceklerin hazırlanıp, tüketildiği bir yerden ziyade 
insanları bir araya getiren toplayıcı, bütünleyici bir mekân olmuştur. Bu mekânda işleyişin 
sistematik ilerleyebilmesi için çalışan kişilerin görev tanımları belirlenmeli, hiyerarşi oluşturulmalı 
ve farklı özelliklere sahip departmanlar oluşturularak bir organizasyon sisteminin kurulması 
gerekmektedir. Mutfak yapılarında birimlere ayrılan departman ve organizasyon sistemleri Türk 
toplumunun her döneminde farklılık göstermiştir. Bu çalışma kültürümüzde geçmiş dönemlerde 
önemli bir yere sahip olan mutfakların kendi içinde ayrılan departmanlarından, bu departmanlarda 
çalışan personel tanımlarını açıklayarak o dönemlerdeki organizasyon yapısının günümüzde
yiyecek içecek işletmelerindeki mutfak organizasyon yapılarının oluşumuna etkisini belirlemek 
amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada hedeflenen amaçlara ulaşabilmek adına geçmiş dönemlerde 
önemli bir yere sahip olan mutfak yapıları ile ilgili literatür taraması yapılmış olup, çeşitli makale, 
tez ve kitap kaynakları derinlemesine incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda Selçuklu 
döneminde saray mutfağı olan Havayichane, Mevleviliğin mutfağı olan Matbah-ı Şerif, Osmanlı 
döneminde saray mutfağı olan Matbah-ı Amire ve günümüzde yiyecek içecek işletme mutfakları 
içerisinde oluşturulan departmanlar ve mutfak personellerinin görevleri derleme haline getirilerek 
aktarılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda özellikle Mevlevilik 
tarikatının mutfağı olan Matbah-ı Şerif’te oluşturulan detaylandırılmış hiyerarşik basamaklar ilk 
olma özelliği taşımaktadır. Saray mutfaklarının oluşmasıyla gelişen mutfak departman yapıları 
günümüz yiyecek içecek işletme mutfaklarının organizasyon yapılarının oluşmasında temel 
oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Havayichane, Matbah-ı Şerif, Matbah-ı Amire, Mutfak Departmanları

CULINARY DEPARTMENTS FROM PAST TO PRESENT 

ABSTRACT 

In Turkish society, the kitchen was not only a place where food was prepared and consumed, 
but also a gathering, integrative place that brought people together. In order for the operation to 
progress systematically in this place, the job descriptions of the working people should be 
determined, a hierarchy should be established and an organizational system should be established 
by creating departments with different characteristics. Department and organization systems divided 
into units in kitchen structures have differed in every period of Turkish society. This study allocated 
within the kitchen itself, which has an important place in culture, in the past, departments, staff 
working in these departments that period by explaining the definitions in the organizational 
structure in the food and beverage business today is intended to determine the effect on the 
formation of structures for kitchen organization. In order to achieve the objectives of the study, 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 167 June 1-2, 2021



 
 

 

literature on kitchen structures that had an important place in the past periods was reviewed and 
various articles, theses and book sources were examined in depth. As a result of the data obtained, 
Havayichane, which was the palace kitchen in the Seljuk period, Matbah-ı Sharif, which was the 
Mevlevi kitchen, Matbah-ı Amire, which was the palace kitchen in the Ottoman period, and the 
departments and kitchen staff created in the food and beverage business kitchens today were 
compiled and transferred. According to the information obtained as a result of the study, the 
detailed hierarchical steps created in Matbah-ı Sharif, which is the kitchen of the mevlevism sect, 
are the first. Kitchen department structures that developed with the formation of palace kitchens 
formed the basis for the formation of organizational structures of today's food and beverage 
business kitchens. 

Keywords: Havayichane, Matbah-ı Şerif, Matbah-ı Amire, Culinary Departments

1.GİRİŞ

İnsanının yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmesinde en önemli ihtiyacı beslenmedir. 
Beslenme ihtiyacını gidermek adına yiyeceklerin hazırlanıp pişirildiği ve çoğu zaman tüketildiği yer 
mutfaktır.  Türkler geçmişte mutfak için; “Aşlık, Aşevi, Aş damı ve Aş ocağı” gibi kelimeler 
kullanmıştır. Bu kelimeler her dönemde faklı şekilde isimlendirilse de taşıdığı anlam, her dönemde 
birleştirici ve bütünleştirici yapısıyla aynı olmuştur (Denizer, 2007: 200). Mutfak kavramı kültürel 
ve fiziksel olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. Kültürel anlamda mutfak, her türlü yiyecek ve 
içeceğin hazırlanmasında kullanılan araç ve gereçleri, kullanılan bazı teknikleri ve bir topluluğa ait 
olan kültürü ifade etmektedir (Aktaş ve Özdemir, 2012: 4). Fiziksel anlamda ise her türlü yiyecek 
ve içeceğin belirlenen standartlarda hazırlanıp, pişirildiği ve sunama hazır hale getirilerek, bazı 
işletmelerin yapısına göre tüketildiği yerdir (Kaya, 2000: 52). 

İlk çağlarda bile insanoğlu mağaralarda yemek tüketimi için ayrı bir yer oluşturmuştur.  Bu 
tüketim için çeşitli araçlar kullanıldığı ve bunların her dönemde farklılaştığını gösteren bulgular 
olduğu bilinmektedir. Yemeklerin son derece ilkel yollarla pişirildiği bu mutfakların, daha sonraki 
dönemlerde insanlığın her açıdan gelişmesiyle değiştiği bilinmektedir (Dereli, 1989: 2). Mutfaklar; 
sosyolojik, ekonomik ve teknolojik alanlardaki değişikliklerle insanlığın tarih öncesi 
dönemlerindeki beslenme alışkanlıkların oluşumundan, günümüzde bulunan çeşitli restoran ve 
otellerin oluşumuna kadar önemli bir süreç geçirmiştir (Özdemir, 2001: 13). Geçmişten günümüze 
kişiden kişiye değişmekte olan dini inançlar, gelenek ve görenekler gibi faktörler çerçevesinde 
oluşan beslenme alışkanlıkları her toplumun kendine ait yemek kültürünün ve mutfak yapısının 
oluşmasına neden olmuştur. Oluşan bu mutfak yapılarında kurulan organizasyon şemaları da her 
kültürde ve her dönemde farklılık göstermektedir (Baysal, 2016: 2).

Mutfak, günümüzde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmeleri için en önemli mekânlardan 
biridir. Günümüz işletmelerinin mutfakları detaylı ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle 
zaman zaman aksaklıklar meydana gelebilmektedir. Bu aksaklıkları en aza indirgemek için mutfak, 
kendi içinde bölümlere ayrılarak bir organizasyon yapısı oluşturmalıdır. Organizasyon, bireylerin 
bir gruptaki çabalarını, bilgilerini ve yeteneklerini başkalarıyla birleştirerek tek başına 
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başaramayacakları hedefleri gerçekleştirmelerini sağlayan işbölümü ve koordinasyon sistemidir. 
Mekânın sistemli ve koordineli şekilde işlerini sürdürebilmesi için mutfak içerisinde çok iyi bir 
organizasyon sisteminin oluşması gerekmektedir (Şener, 2010: 111). Her yiyecek içecek işletmesi 
için oluşturulacak mutfak organizasyon yapısı benzer değildir. İşletmenin sahip olduğu alan, 
personel sayısı, kullanılan ekipman, konuklara sunulan hizmetin niteliği ve çeşitliliği oluşturulacak 
organizasyon yapısında farklılıkların oluşmasının temel etkenleridir (Keskin, 2013: 27). Bir mutfak 
yapısının işleyişinin düzenli ve verimli bir şekilde ilerlemesi için planlı bir iş organizasyonun 
sağlanması gerekmektedir. Mutfakta bu organizasyonun oluşturulabilmesi için öncelikle ihtiyaç 
duyulan görevler tanımlanmalı ve sonucunda belirlenen görevleri kimlerin yapacağına ve bu 
görevleri gerçekleştirecek kişilerin sorumluluklarının detaylı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 17). Bu işlemlerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi 
sonucunda oluşan mutfak, işleyişinde hiçbir aksaklık meydana gelmeden konukların memnuniyetini 
en üst seviyeye çıkararak sürekliliğini sağlayacaktır (Aktaş ve Özdemir, 2012: 7).

2.AMAÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma, Türk kültüründe geçmişte mutfaklarda oluşturulmuş hiyerarşik basamakları ve 
departmanları açıklanarak, bu departmanlarda çalışan personellerin görevlerinin ve birbirleriyle 
olan ilişkisinin, günümüzde faaliyette bulunan yiyecek içecek işletmelerinin mutfak organizasyon 
yapılarının oluşumuna etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada hedeflenen amaçlara 
ulaşabilmek adına geçmiş dönemlerde önemli bir yere sahip olan mutfak yapıları ile ilgili literatür 
taraması yapılmış olup, çeşitli kaynaklar derinlemesine incelenmiştir. Elde edilen kaynak verileri 
sonucunda bilgiler derleme haline getirilerek aktarılmıştır. 

3.BULGULAR 

3.1.Selçuklu Dönemi Mutfak Departmanları 

Selçuklular döneminden saray teşkilatı görevlileri saray büyükleri ve saray küçükleri olmak 
üzere başlıca iki gruba ayrılmıştır. Bu dönemde mutfak faaliyetlerinde bulunan çaşnigirlik, 
şarabdarlık, vekil-i haslık ve hansalık saray büyükleri grubunda bulunan dört kurumdur (Köymen, 
1967: 28). Bu kurumda çalışan görevlilerin bulunduğu, içerisinde kilerin de dâhil olduğu saray 
mutfağı “havayichane“ olarak adlandırılmıştır (Atçeken ve Bedirhan, 2016: 49). 

3.1.1.Çaşnigirlik

Çaşnigirler saray teşkilatında tüm sofra hizmetlerini gerçekleştiren kişilerdir ve çaşnigirlerin 
başında bulunan “emir-i çaşnigir“ hükümdarın yemek ve sofrasından sorumludur. Emir-i çaşnigir 
hükümdarın herhangi bir yiyecekten zehirlenmesini önlemek amacıyla sofraya konan yemeği ilk 
önce kendisi tatması gerekmektedir. Bu nedenle bu kişiler güven teşkil eden kişiler arasından 
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seçilmekteydi. Genel ziyafetlerde emir-i çaşnigirin buyruğu altında çalışan çaşnigirlere “zevvak“ 
adı verilmektedir. Çaşnigirbaşı denetiminde çalışan zevvaklar ile saray mutfağında pişen yemekleri 
aşçıbaşından teslim alarak tadım işlemini yaparlardı. Padişahın yemeğini gözetleyen çaşnigirlere 
"zevvakin-i hassa“ adı da verilmektedir. Çaşnigirler aynı zamanda Divan-ı Hümayun'un toplantı 
vakitlerinde sadrazam ve vezirlerin  

yemeklerini onlara sunmakla da yükümlüdür. (Uzunçarşılı, 1988: 35; İslam Ansiklopedisi; 232)

3.1.2.Şarabdarlık

Şarabdarlık biriminde hükümdarın meşrubatını yapan ve koruyan kişi olarak “Şarabdar-ı 
Has” bulunmaktaydı. Bunlara “Şarabsalar“ da denilmektedir.  Bu kişiler tarafından hazırlanan 
meşrubatlar ziyafetlerde dağıtılmak üzere Şarabhane denilen kiler de saklanılmaktadır. Şarabdar-ı 
Has’ın alt kademesinde bulunan sakiler, bu hazırlanan meşrubatların ziyafetlerde hükümdar ve 
davetlilere sunmakla görevli kişilerdir (Uzunçarşılı, 1988: 36).

3.1.3. Vekil-i Haslık

Vekil-i Haslar, içerisinde mutfak ve şaraphanenin de bulunduğu birçok üst düzey birimin üst 
düzey yöneticisi konumundadır. Selçuklunun ilerleyen dönemlerinde vekil-i haslık görevinin isimi 
değiştirilerek “üstadüddar“ olmuştur. Üstadüddarın sorumluluk ve görevleri Vekil-i Has’ a göre 
daha kapsamlıdır. Vekil-i Has’ın görevlerinin yanı sıra hükümdar gelirlerini toplamak ve 
harcamaların ödemeleri yapmak gibi görevleri de üstlenmiştir (Bilgin, 2000: 10)

3.1.4. Hansalık

Hansalık biriminde bulunan kişiler mutfakta aşçıbaşılık görevini üstlenmişlerdir. Mutfakta 
pişirilen her ürün onların denetimde hazırlanmıştır. Aynı Vekil-i Haslık gibi Hansalık da isim 
değiştirerek “havayicsalar“ olmuştur. Hansalar saray mutfağında ihtiyaç duyulan malzemelerin 
temin edilmesiyle de görevlendirilmiştir  (Bilgin, 2000: 11).

3.2.Mutfakta Hiyerarşik Yapının Oluştuğu Yer: Matbah-I Şerif

Arapçada pişmek manasına gelen matbah Türkçede mutfak olarak bilinmektedir (Arpaguş, 
2013: 149). Mevlevilikte çok değerli ve büyük önem taşıyan Matbah-ı Şerif sadece yemeklerin 
pişirildiği ve yenildiği yer değil, aynı zamanda Mevlevi dergâhına girmek isteyen derviş adaylarının 
manevi olarak olgunlaştığı, ilimle piştikleri, nefislerini terbiye ettikleri bir çilehanedir (Bekleyiciler, 
2015: 31). Matbah, Mevlevilikte maddi açıdan yemeğin piştiği, manevi açıdan ise ruhun piştiği 
mekân olarak gösterilir (İyiyol, 2014: 591).
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Mevlevilik; Hz. Mevlana'nın vefatından sonra onun öğretilerini gelecek nesillere aktarmak 
adına oğlu Sultan Veled, talebesi Çelebi Hüsameddin ve torunu Ulu Arif Çelebi tarafından 
kurulmuş ve daha sonra, o soydan gelen Çelebi'ler içerisinden seçilen makam Çelebi'si tarafından 
idare edilmiştir (Karaismailoğlu, 2014: 231). Amacı insan nefsini terbiye ederek manen insanın 
kişiliğini oluşturmak olan Mevlevilik, temellini tasavvufla şekillendirse de birçok ilim ile 
harmanlanarak oluşmuş bir eğitim ve öğretim yeridir. Mevlevilik yolunda Mevlana'nın yanında 
bulunmuş, ona destek vererek yoldaşlık etmiş birçok derviş vardır. Mevleviliğin oluşumunda çok 
önemli bir yer edinen Ateşbaz-ı Veli bu dervişlerden biridir (Özönder, 1988: 97; Bekleyiciler, 2015: 
20). Mevleviliğin mutfağı Matbah-ı Şerif’ ten sorumlu olan Ateşbaz-ı Veli’nin asıl adı Şemseddin 
Yusuf’tur ve “Aşçı dede“ olarak bilinmektedir. Ateşbaz-ı Veli’nin Matbah-ı Şerif’teki görevi 
aşçılığın yanında, mutfağa gelen Mevlevilik yolunda nefsini terbiye ederek ilerlemek isteyen, 
dervişlere yol göstererek onları olgunlaştırmak ve eğitmektir (Bekleyiciler, 2015: 25). 
Mevlevihaneler Mevleviliğin gerektirdiği yaşam biçimine göre çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Fakat 
bütünü itibariyle âsitâne ve zaviye olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Âsitâne adı verilen 
Mevlevihaneler zaviyelere göre daha kapsamlıdır (Ertem, 2017: 454). Âsithaneler içerisinde ibadet 
ve eğitim bölümlerinin olduğu; semahane, matbah-ı şerif, kütüphane, meydan-ı şerif, mescit, derviş 
adaylarının gündelik yaşamlarında vakit geçirdikleri haremlik, selamlık, hücreler ve ziyaret 
bölümleri olarak türbe, hazire ve ayrıca matbah bulunmaktadır (Arapoğlu, 2010: 7).

Matbah-ı şerif; saka postu, ateşbaz-ı veli makamı olarak da anılan ocaklar, somathane, 
derviş adaylarına sema eğitimlerinin verildiği sema talim yeri ve çilekeş canlar odası olmak üzere 
beş bölümden oluşmaktadır (Pala Azsöz, 2018: 101). Matbahta bulunan ocaklar kısmında sadece 
belirli günlerde pirinç, et, soğan, nohut, kişniş ve fıstıktan yapılan özel bir pilav olan lokma ve aşure 
gibi yemekler pişirilirdi. Günlük tüketilen yemekler ise ayrı bir mutfakta pişirilmektedir. Dergâhın 
yemekhanesi olarak bilinen somathane, matbahta ocakların bulunduğu bölümden biraz yüksekte 
bulunmaktadır (Doğan, 1977: 152). Derviş adaylarına sema eğitimlerinin verildiği sema talim yeri 
girişte bulunan zeminden birkaç basamak yüksekte ahşap zemin kaplı bölümdür. Burada yere çakılı 
pürüzsüz çivilere başparmaklar geçirilip “çark atma“ talimi yapılarak sema eğitimleri verilmektedir. 
Bin bir günlük çilesini bitirmemiş derviş adayları matbah dışında tek bir gece bile geçirmeden 
devamlı kaldıkları çilekeş canlar odası da matbah içerisinde bulunmaktadır (Pala Azsöz, 2018: 103).

Mevlevilik yolunda ilerleme isteğini belirten toplumun hemen her kesiminden yirmi beş 
yaşını doldurmamış, askerlik vazifesini yerine getirmiş, bekâr, ruhen ve bedenen sağlık yönünden 
hiçbir rahatsızlığı olmayan can adı verilen derviş adayları, Matbah-ı Şerifte belirli eğitimlere tabir 
tutulmaktadır (Derman, 2003: 204). Derviş adayları öncelikle ailelerinin izni ile aşçı dedenin 
huzuruna çıkarılır dergâha girme istekleri bildirilir eğer kabul edilirse mutfak kapısının sol tarafında 
yüksek bir yer de bulunan saka postunun üzerinde üç gün boyunca oturmaları, bu süre zarfında 
kimse ile konuşmadan mutfakta çileye girmiş diğer derviş adaylarını izlemeleri gerekirdi. Derviş 
adayı üç günün sonunda kalmaya karar verirse kazancı dedenin huzuruna getirilir. Onun da 
kabulüyle bin bir gün sürecek çilesine başlar ve üzerinde bulunan kıyafetler ile 18 gün süren 
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ayakçılık hizmetine alınır. Bu sürenin sonunda kazancı dede, aşçı dededen temin ettiği derviş 
kıyafetlerini getirir, derviş adayı da üstünde bulunan kıyafetleri çıkararak bu kıyafetleri giyerdi. 
Buna da dervişliğe başlamak anlamında “çileye soyunmak“ adı verilirdi. Derviş adayı “mutfak 
canı“ adını alarak kazancı dedenin denetiminde bin bir gün sürecek çileye mutfak hizmetleri ile 
başlardı (Demirci, 2008: 124).

Matbah-ı Şerif’te Bulunan 18 Çeşit Hizmet:

1. Kazancı Dede: Aşçı dedenin vekili olup, mutfakla ilgili bütün konularda baş sorumluluğa 
sahip kişidir.

2. Halife Dede: Mevlevilik yolunda ilerlemek üzere mutfağa yeni girmiş cana yol yordam 
gösteren, onları yetiştiren kişidir.

3. Dışarı Meydancısı: Hücrede bulunan dervişlere aşçı dedenin emirlerini ileten kişidir.
4. Çamaşırcı: Matbahta bulunan dede ve dervişlerin çamaşırlarının yıkanmasından sorumlu 

kişidir.
5. Ab-rizci (Su döken): Lavabo, şadırvan ve muslukların temizliğinden sorumlu kişidir.
6. Şerbetçi: Çile sürecinin sonunda hücresine çıkacak olan derviş adayının şerbetini hazırlayan 

ve dedelerin matbah ziyaretlerinde onlara şerbet yapıp ikram eden kişidir.
7. Bulaşıkçı: Bulaşıkların temizliğinden sorumlu olan kişidir.
8. Dolapçı: Dolapların temizliğinden, kap kacağın düzeninden ve gerekirse kalaylanmasından 

sorumlu kişidir.
9. Pazarcı: Sabah vakitlerinde matbah için pazara gidip alışveriş yapan kişidir.
10. Somatçı: Sofraların kurulup kaldırılmasından sorumlu olan kişidir. Ayrıca sofranın 

kaldırılmasından sonra yerleri süpürmekle görevlendirilmiştir.
11. İçeri Meydancısı:  Matbahta kahve pişirip sunmakla görevli olan kişidir. Matbaha ziyarete 

gelen kişilere, dedelere ve dervişlere kahve sunmakla sorumludur.
12. İçeri Kandilci’si: Matbahtaki kandil ve şamdanların temizlenmesi, uyandırılması ve 

dinlendirmesinden sorumlu kişidir.
13. Tahmisçi: Matbahta pişirilecek olan kahve çekirdeklerinin dövülmesinden sorumlu kişidir.
14. Yatakçı: Dergâhta bulunan canların yataklarının serilip kaldırılması ve belirli zamanlarda 

temizlik açısından değiştirilmesinden sorumlu kişidir.
15. Dışarı Kandilci’si: Matbah dışındaki kandil ve şamdanların temizlenmesi, uyandırılması ve 

dinlendirilmesinden sorumlu kişidir.
16. Süpürgeci: : Dergâh avlusunu ve çevresini süpürülmesinden ve bu yerlerin temizliğinden 

sorumlu olan kişidir.
17. Çerağcı: Matbahta bunulan kandil ve şamdanları ateşlendirmekle sorumludur.
18. Ayakçı: : Ayak hizmeti denilen getir, götür işlerini yapan kişidir. Matbaha kabul edilen can, 

ilk bu görevle sorumlu tutulur (Gölpınarlı, 1983: 397, Demirci, 2013: 184-185, Çelebi, 
2015: 151). 
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Matbah-ı Şerifte bulunan bu 18 çeşit hizmet görevi günümüzde bulunan mutfak 
hiyerarşisinin ilk örneği olarak kabul edilebilir.

Şekil 1:Matbah-ı Şerif Organizasyon Yapısı (Gölpınarlı, 1983)

Mevlevilikte başarılı bir şekilde bu görevleri yapan ve 1001 gün süren çileyi tamamlayan 
kişi “derviş” ya da “dede” unvanını almaktadır (İyiyol, 2014: 596). Matbahın yönetim kısmında 
başta aşçı dede, kazancı dede ve halife dedeler bulunmaktadır. Aşçı dede matbahın mali kısmından 
ve dergâhın yönetiminden sorumlu, kazancı dede aşçı dedenin yardımcısıdır ve matbahın 
işleyişinden sorumlu kişidir. Halife dedeler, ise matbaha yeni gelen canların yetiştirilmesinden ve 
Mevlevilik yolunda ilerlemek için onlara yol göstermekle sorumlu kişilerdir. Matbah-ı şerifte aktif 
olarak mutfak işleriyle ilgilenen kişiler de; şerbet yapıp misafirlere ikram eden şerbetçi, sofraları 
kaldırıp, kuran ve temizleyen somatçı, ziyaretçilere kahve pişirip ikram eden içeri meydancısı, 
pazara gidip alışveriş yapan pazarcı ve aşçı başının emirlerini dervişlere ileten dışarı meydancısıdır 
(Demirci, 2007: 110). 

3.3.Mutfak Departman Yapısının Geliştiği Yer: Matbah-I Âmire

Osmanlı Devletinde Saray mutfağına verilen bir isim olan “Matbah-ı Âmire“ kelime anlam 
olarak “Matbah“ kelimesi mutfağı karşılarken “Âmire“ kelimesi ise resmi bir yapıyı anlatmak için 
kullanılmaktadır (Karataş, 2018: 15). Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde saraylarda Matbah-ı 
Âmire adında bir birim olduğu bilinmemektedir. Kuruluş döneminden I. Murad dönemine kadar 
mutfak hizmetlerinden sorumlu olarak Selçuklu döneminde de bulunan çaşnigirler yer almıştır. Bu 
çaşnigirlerin padişahın yemek hizmetinden sorumlu olduğu bilinse de saray halkına hizmette 
bulunup bulunmadığına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. II. Murad döneminde kilercibaşlığın 
kurulmasıyla çaşnigirlerde bulunan sorumluluk azalmış padişah yemeklerinin hizmeti kilercibaşı ve 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 173 June 1-2, 2021



 
 

 

onun yanında çalışanlar tarafından yürütülmüştür (Bilgin, 2000: 13). Osmanlı’nın kuruluş 
döneminde mutfakta önemli bir yere sahip olan kilercibaşların görevi kendi sorumluluğunda sabah 
akşam padişaha pişirilecek yemekleri, onun huzuruna götürmektir (Şen, 2008: 42). Padişahın 
ekmeğini saklamakla görevli olan kilercibaşına “peşkircibaşı“, padişahın suyunun ısıtılmasından 
yabancı maddelerden korunmasına kadar görevli olan kilercibaşına “mumbaşı“ ismi verilmiştir. 
Yemeklerden önce ve sonra ellerine su döken “ibrikçibaşı“ ve ellerini silmekle görevli olan “peşkir 
ağası“ bulunmaktadır. Padişah has odasında bulunduğunda ona kahvesini servis eden kişiye 
“silahtarağa“, şerbetini servis kişiye ise “çuhadarağa“ ismi verilmiştir (Gedük ve Erdoğdu, 2010: 
13).  

Matbah-ı Âmireni kuruluş  tarihinin ne zaman olduğu kesin olarak bilinmemektedir.  
Selçuklu döneminin son zamanlarında mutfakta önemli konuma sahip olan kilercibaşılık Matbah-ı 
Âmirenin kuruluşundan sonra da önemli idari bir konumda olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. 
Bu nedenle Matbah-ı Âmirenin kuruluşunun kilercibaşılıkla birlikte oluştuğu düşünülmektedir 
(Bilgin, 2000: 14). Matbahı-ı âmire olarak adlandırılan saray mutfaklarında, hizmette bulunan 
personeller, mutfak için büyük önem taşımaktadır. Bu hizmet gruplarında çalışan personellerden 
önce Matbah-ı Âmirenin yapısından bahsetmek gerekmektedir (Hatipoğlu ve Batman, 2014: 70).

Matbah-ı Âmire, sarayın ikinci avlusunun sağ kısmını uzun bir şekilde kaplayan yapıya 
sahiptir. Burada yemeklerin pişirildiği mutfakların dışında, hamam, cami, çeşme, kilerlerin, 
aşçıların yamakların ve diğer mutfak personellerinin koğuşları bulunmaktadır. Bu avluya aşağı 
mutfak kapısı, has mutfak kapısı ve helvahane kapısı olmak üzere üç kapıdan giriş bulunmaktadır 
(Karataş, 2018: 16). Mutfağın idari bölümler birimine, aşağı mutfak kapısından girilmektedir ve 
burada Kilâr-ı Âmire adı verilen kilercibaşının, mutfak emininin ve kâtiplerin odaları ile mutfak
erzaklarının korunduğu yer bulunmaktadır (Yerasimos’dan aktaran Karataş, 2018: 16).

Has mutfak kapısından geçildiğinde, ocak ve fırınların yer aldığı asıl mutfak bölümü 
bulunurdu. Mutfak sekiz bölümden oluşurdu ve her bölümün kendine ait ayrı aşçıbaşıları, 
yardımcıları ve ayrı araç gereçleri bulunmaktaydı (Yerasimos’dan aktaran Karataş, 2018: 16). Has 
mutfağın yanında, dört kubbeli bir bina olan helvahane mutfakların son bölümüydü. Çeşitli 
reçellerin, şerbet ve tatlıların yapıldığı bu bölümde ayrıca birçok hastalığın tedavisi için ilaçlar da 
yapılmıştır (Bilgin, 2003: 116). Matbah-ı Âmire’nin yetenekli aşçılarının çalıştığı, sarayda üçüncü 
avluda bulunan “kuşhane“ adı verilen ayrı bir mutfak daha bulunmaktadır. Bu mutfakta padişah ve 
sarayın ileri gelen üst düzeyde görevli yöneticilerine hizmet verilmiştir (Koz, 2002: 17).

Çeşitli bölümlere ayrılarak, belirli bir düzen oluşturulan bu mutfaklarda lezzetli yemeklerin 
pişmesini sağlayan, mutfak personelleri de Matbah-ı Âmire’nin en önemli koludur. Matbah-ı 
Amire’ye bağlı bulunan birçok hizmet grubu mevcuttur. Bu hizmet grupları aynı askeri birliklerdeki 
gibi bölüklere ayrılan teşkilatlanmaya sahiptir. Zaman ilerledikçe sayıları artan bu hizmet grupları 
17. Yüzyılda; aşçılar, kilerciler, helvacılar, ekmekçiler, kasaplar, tavukçular, simitçiler, mumcular, 
kalaycılar, sakalar yer almaktadır. Bu hizmet gruplarının başlarında bulunan personelin üst 
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kademesinde idari yönetici konumunda, emin, katipler ve aşçıbaşı bulunmaktadır (Bilgin, 2000: 
19). 

3.3.1.Emin: Mutfak emininin asıl görevi sarayda bulunan mutfakların yönetimini düzenlemek, 
mutfak için alınacak malzemeleri listelemek ve bu malzemelerin belirli yerlere dağıtımını organize 
etmektir. Emin, mutfak için gerekli olan malzemelerin listelenmesinde mutfağa bağlı birimlerin 
aşçıbaşılarından yardım almaktadır. Emin, mutfağın gelir gider işlerinden de sorumlu olan kişidir. 
Hazine tarafından mutfak için ayrılan para bizzat emine verilir, bütün ödemeleri kendisi yapardı. 
Bir diğer görevi de tüketilemeyen ve bozulmakta olan yiyecekleri mutfaktan uzaklaştırmaktı 
(Bilgin, 2000: 21). 

3.3.2.Kâtipler: Mutfağa bağlı birimlerde birçok kâtip bulunmaktadır.  Bunlardan en önemlisi 
Matbah-ı Amire kâtibidir. Matbah-ı amire kâtibi eminin yardımcısı olarak bilinmektedir ve öncelikli 
görevi yıllık muhasebe kayıtlarıyla ilgilenmektir. Ayrıca mutfağa ait bütün gelir ve giderleri 
denetleme yetkisine sahiptir (Bilgin, 2008: 75). Kâtipler arasında birincisine “evvel“ ikincisine 
“sani“ denilen iki tane masraf kâtibi bulunmaktadır. Bunların görevi kiler ağası denetiminde 
pazardan alınan malzemelerin kayıtlarını tutmaktır. Mutfağa dağıtılan tavuk ve sebzelerin 
kayıtlarını tutmak için de tavuk ve sebze kâtipleri bulunmaktadır (Bilgin, 2000: 29).

3.3.3.Aşçıbaşı: Aşçıbaşı mutfağın yetenekli ve kıdemlileri arasında seçilmektedir ve mutfak 
personelinin yöneticisidir. Mutfağın düzenli şekilde işleyişinin sağlanmasından, mutfak 
personelinin maaşlarını teslim alıp dağıtılmasından ve mutfak malzemelerinin korunmasından 
sorumludur (Halıcı, 2009: 4).

3.3.4. Mutfaklar ve aşçılar: Matbah-ı Âmire’ye bağlı hizmet eden mutfaklar saray içerisinde 
görevde bulunan tüm çalışanların ihtiyacını karşılayacak şekilde bölümlere ve isimlere ayrılmıştır. 
Farklı zamanlarda yapılan düzenlemelerle bu mutfakların isimlerinde ve sayılarında değişiklikler 
oluşmaktadır. Fakat yazılı kaynaklarda bu değişimlerinin sebepleri ve tarihleri kesin olarak tespit 
edilememiştir (Bilgin, 2000: 53). 17. yüzyıl başlarında bulunan mutfaklar; Has mutfak, Ağalar 
mutfağı, İç oğlanları mutfağı ve Divan mutfağıdır. Bu yüzyılın ilerleyen dönemlerinde bu 
mutfaklara ilaveten darüssaade (Kızlar ağası), babüssaede ağası (Kapı ağası), hazinedar başı ve 
kilercibaşı mutfaklarının da ismi geçmektedir (Bilgin, 2000: 54). 

Has mutfakta padişah ve sarayın üst konumunda bulunan bireylerine yemekler 
hazırlanmıştır. Ağalar mutfağında, mutfak saray ağalarının bir kısmı ve mutfakta hizmet veren 
birimlerin ileri gelenlerine yemekler hazırlanmaktadır. İç oğlanlar mutfağında, Enderun gençlerine, 
hasta iç oğlanlara hizmet eden kadınlara, mutfakta nöbet tutan aşçılara yemek pişirilmiştir. Divan-ı 
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Hümayun üyesi olan vezir-i azam, kubbealtı vezirleri, kadı askerler, nişancı, defterdarlar ve Rumeli 
beylerbeyi, kaptan paşaya Divan mutfağında yemekler hazırlanırdı. Şeyhülislam, reisülküttap ve 
Çavuşbaşı, Divân-ı Hümâyuna üye olmamalarına rağmen toplantılarda bulunduklarından, bu 
mutfakta yemek yeme hakkına sahiptir. Darüssaade mutfağında harem ağalarına ve haremde hizmet 
veren kadınlara yemek hazırlanmaktadır. Babüssaede mutfağı divanda yardımcı olarak çalışanlara, 
divan güvenliğinden sorumlu olan çavuşlara ve kapıcılara hizmet verirdi. Hazinedarbaşı ve 
kilercibaşı mutfaklarında ağaların ve onların astlarının yemekleri hazırlanmaktadır (Bilgin, 2000: 
56). Mutfaklarda üstadan (aşçı ustalar), halifegan (kalfalar) ve şakirdan (çıraklar) çalışırdı. 
Şakirdanların bir kısmı yaptıkları işlere göre; sepetçi, kebapçı, avcı, köfteci, pirinççi, yağcı ve çinici 
olarak anılmıştır (Bilgin, 2000: 57). 

3.3.5. Helvahane ve helvacılar: Sarayın helva, şerbet, hoşaf, reçel ve çeşitli macunlarının yapıldığı 
helvahaneler bir tatlı birimi olmasının yanı sıra kokulu el sabunlarının ve şifalı ilaçların da üretildiği 
önemli bir mutfak birimidir. Fatih sultan Mehmet döneminde kurulan helvahanede, helvacıbaşının 
yönetiminde 6 usta, 100 yardımcı beraber çalışmaktadır (Terzioğlu, 92: 24). Sarayda hoşaf, şerbet 
ve turşu fazla miktarda üretildiğinden bu hizmetleri gerçekleştirenler ayrı gruplara ayrılmışlardır. 
Hoşafçılar hoşafçıbaşı, şerbetçiler şerbetçibaşı ve turşucular turşucubaşının yönetiminde çalışmıştır 
(Bilgin, 2000: 61). Helvahanelerde hoşaf yapımında üzüm, incir, vişne, kayısı, elma, hurma gibi 
meyvelerin tazeleri ve kuruları kullanılırdı. Ayrıca bu meyvelerden padişah için şekerlemeler de 
yapılırdı (Berksan, 2005: 21). Şerbetler nilüfer, menekşe, karabaş, gül, ayva çiçeği, dut gibi kokulu 
çiçeklerin özü ile su karıştırılarak hazırlanırdı. Nilüfer çiçeği şerbeti padişaha ikram edilirken 
yanında taze nilüfer de takdim edilmiştir. Padişah için özel hazırlanan şerbetler iç kilere teslim 
edilmekteydi (Berksan, 2005: 22). Helvahanede pişirilen reçel ve macunlar reçelhane olarak 
adlandırılan özel bir bölümde hazırlanırdı. Bazı reçeller şeker ile pişirilirken bazıları eski usule göre 
bal ile pişirilmiştir. Reçel ve şerbet yapımında kullanılan bazı çiçekler saray dışından temin edilse 
de bazıları saray bahçesinde yetiştiriliyordu (Atasoy, 2002: 129). Helvahanelerde hamur işi 
tatlılarının yapıldığına dair bilgilerde vardır. Bu tatlıların sarayın ekmekçileri tarafından hazırlanıp 
pişirildiği bilinmektedir (Bilgin, 2000: 59). Helvahane çeşitli tatlı besinlerin üretiminin yanında 
sarayın eczanesi özelliğini de taşımaktadır. Bir hekimbaşı denetiminde şifalı ilaçlar yapılırdı. Bu 
ilaçlarda kullanılan bitkiler “aşşab“ adı verilen kişiler tarafından toplanırdı (Berksan, 2005: 26).

3.3.6. Kilar-ı Âmire ve kilerciler: Sarayda biri Enderun’da, diğeri Bîrun’da olmak üzere 
kilercibaşına bağlı iki kiler bulunmaktadır. İç kiler olarak bilinen Enderun kileri idari olarak 
matbaha bağlı bir birim değildi. Burada padişaha ve Enderun görevlilerine yapılan yemeklerin 
erzakları bulunmaktadır. Padişaha ait erzak silahtarağa tarafından iç kilere konulurdu. Saray 
mutfağına alınan erzaklar ise dış kiler olarak bilinen birunda bulunan kilerde muhafaza edilirdi. 
Mutfak emini veya vekili tarafından alınan erzakın masraf kâtibi tarafından muhasebesi tutulduktan 
sonra kilere konur ve buradan da kullanılacak olan birimlere dağıtılırdı (Berksan, 2005: 27). 
Personel sayısı bakımından aşçılardan sonra en büyük çalışan grubu kilerciler oluşturmaktadır. 
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Taşra kilercibaşı olarak bilinen kiler ağası bütün kilercilerin yöneticisidir. Onun yanında yardımcı 
olarak kethüda, vekilharç, kiler çavuşu, küçük kilerci astarcı ve kiler kâtipleri vardı. Kethüda 
Matbahta bulunan kilercilerin genel idarecisidir. Vekilharçlar ise kilerin günlük pazar ihtiyacının 
karşılanmasını organize eden kişidir (Bilgin 2000: 63).

3.3.7. Fırınlar ve ekmekçiler: Matbahta fırınlar üretilen ekmeğin cinsine göre has fırın ve harci 
fırın olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Padişah, valide sultan ve Enderun halkı gibi sarayın önde gelen 
isimleri tarafından tüketilecek ekmekler has fırında pişer ve bu ekmekler dakik-i has veya dakik-i
simit denilen undan yapılırdı.  Bir diğer fırın olan harici fırın da üretilen ekmeklerde ise dakik-i
fodula veya harci un denilen un kullanılmıştır (Berksan, 2005: 28). Her iki ekmeğin birleşiminde de 
susam, çörek otu, yumurta, mastaki (sakız), anason kullanılmaktaydı. Harci ekmeğe göre daha az 
miktarda üretilen has ekmeklerde susam ve çörek otunun daha fazla kullanıldığı bilinmektedir. 
Ekmek dışında üretilecek olan unlu mamullerin de bu fırınlarda pişirildiği bilinmektedir (Bilgin, 
2000: 64). Has fırının idarecisi konumunda has Ekmekçibaşı ve kethüda bulunurdu. Harci fırında 
ise has ekmek fırınına göre daha çok çalışan bulunmaktaydı ve başında ikinci Ekmekçibaşı ve bir 
kethüda bulunmaktadır. Fırında çalışan kişilerin kendi aralarında bir hiyerarşi oluşturarak ustalar, 
pişiriciler, hamurcular ve elekçiler olarak bölümlere ayrıldığı ve bunların her birinin yanında birer 
çırak bulunduğu bilinmektedir (Bilgin, 2000: 65).

3.3.8. Karhaneler ve çalışanları: Matbah-ı Âmire’ye bağlı bulunan hem yiyecek ihtiyacını 
karşılamak hem de matbahın diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok kârhane mevcuttur. 
Bunların bir kısmı sarayın içinde bulunurken bir kısamı saray dışında hizmet vermekteydi. Kasaplar 
kârhanesi,  tavukçular kârhanesi, yoğurtçular kârhanesi, mumcular kârhanesi, kalaycılar kârhanesi 
ve Bursa’da bulunan simit kârhanesi Matbah-ı Amire’ye bağlı hizmet veren kârhanelerdir (Bilgin, 
2000: 66). Kasaplar kârhanesinde saray için alınan koyunların bakımı ve ihtiyaca göre kesimi 
gerçekleştirilmektedir. Matbah defterlerinde ki kayıtlarda koyun güden çobanlarında bu kurulaşa 
bağlı olduğu bilinmektedir. Kasaplar ve çobanlar kendileri için kurulan ağıl ve selhanede hizmet 
vermiştir. Bu ağıl ve selhanede çalışan kasap ve çobanlar bir kasapbaşı ve kethüdanın 
yönetimindedir. Yeni çeri ocağına bağlı acemi oğulları da kasap kârhaneside görev yapardı (Bilgin, 
2000: 67). 

Saray için alınan tavuk ve diğer kanatlı hayvanların bakıldığı, ihtiyaca göre kesildiği tavuk 
kârnaheleri 17. Yüzyılda saray bahçesi içerisinde yerini almıştır. Fakat daha sonra saray dışına 
çıkarılmıştır. Bu kârhanenin yönetiminde tavukçubaşı ve bir kethüda bulunmaktadır. Tavukçubaşı 
aynı zamanda tavuk muhasebesini tutmakla görevlendirilmiştir (Bilgin, 2000: 68).  Sarayın bütün 
süt ve süt ürünleri ihtiyacını yoğurtçular kârhanesi karşılamaktadır. Günlük işlerin mandıracılar ve 
acemioğullar tarafında karşılandığı bu kârhane, mandıra hakimi tarafından yönetilmektedir (Bilgin, 
2000: 69).  Beslenmeyle bir ilişkisi olmamasına rağmen sarayın mum ihtiyacının bir kısmı matbaha 
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bağlı üretim yapan mumcular kârhanesinden karşılanmıştır. Burada üretilen mumlar başta padişah 
olmak üzere, mutfağa bağlı birimlere, Enderun halkına, has bahçelere, saray mescitlerine 
dağıtılmaktadır (Bilgin, 2000: 70). Sarayda kullanılan bakır kap kacakların kalaylandığı yer olan 
kalaycılar kârhanesi matbahın içerisinde yer alırdı. Her hizmet kolunda olduğu gibi kalaycılarda bir 
kalaycıbaşı ve bir kethüdanın yönetiminde üretim yapılırdı (Bilgin, 2000: 71). İstanbul dışında olup 
matbaha bağlı olan tek kârhane Bursa’da ki simitçiler kârhanesidir. Bu kârhanede üretim aynı 
zamanda Bursa sarayının da ağası olan simitçibaşı yönetiminde gerçekleştirilmiştir. Simitçiler kendi 
aralarında buğdayın temin edilmesi, depolanması ve una dönüştürülmesinde görev almalarına göre, 
buğdaycı, ambarcı ve simitçi olarak ayrılmıştır (Bilgin, 2000: 72). Matbah-ı Âmire’de sebzecilerin 
üretim yaptığı sebzehane ve sakaların çalıştığı sakahane bulunmaktadır. Bir sebzecibaşı ve kethüda 
yönetiminde üretim yapan sebzehanelerde üretim çok fazla yapıldığından kilerciler arasından sebze 
kâtibi seçilmiştir. Burada sebze temizleme gibi işlerden sebzecilerin yanında acemi oğulları 
görevlendirilmişti. Matbahta hizmette bulunan sakalarda mutfağın su ihtiyacını karşıladıkları gibi 
aynı zamanda sofra hizmetinde de bulunmaktaydı (Bilgin, 2000: 74).

3.4. Günümüzde Yiyecek İçecek İşletmelerinin Mutfak Departmanları 

Yiyecek içecek işletmelerinden Otel; teknik yapısı ve donanımı, oluşturduğu konforlu alan 
ile konuklara sunduğu kaliteli hizmeti, konaklama ve beslenme ihtiyacını belirli bir ücret 
karşılığında sağlayan tesistir (Olalı ve Korzay, 1989: 29). Otel işletmelerinin konuklara sunduğu 
başlıca hizmetler konaklama,  yeme içme ve eğlencedir. Konaklama bölümünden sonra yiyecek ve 
içecek bölümü otel işletmesine en çok gelir sağlayan bölümdür. Bu nedenle otel işletmelerinin 
misafirlerine yiyecek ve içecek alanında çeşitli imkânlar sağlamak adına kendi içlerinde organize 
olmaları büyük önem taşımaktadır (Şener, 2010: 202). Yiyecek ve içecek bölümünde misafirlerin 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak adına otel mutfaklarına büyük sorumluluk düşmektedir 
(Sarıoğlan, 2011: 162). Otel işletmeleri açısından mutfak; konukların yeme-içme ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla, yiyeceklerin teknik ekipmanlar ile belirli işlemlerden geçirilerek, servise hazır 
hale getirildiği yerdir (Can, 2008: 18; Bayram, 2011: 17). 

Mutfaklarda gerçekleştirilecek üretimin boyutu, çalışanların sayısı ve görevleri yiyecek 
içecek işletmesinin büyüklüğüne göre değişmektedir. Bunlar; küçük mutfak organizasyon yapısı, 
orta büyüklükte mutfak organizasyon yapısı ve geniş mutfak organizasyon yapısıdır. Küçük mutfak 
organizasyon yapılarında yapılacak işin fazla olmaması nedeniyle çalışan sayısı azdır. Mutfağın 
yönetiminden aşçıbaşı sorumludur. Mutfağın işleyişini sağlaması için aşçıbaşının yardımcıları
bulunur. Bu organizasyon yapısına sahip işletmelerde az çalışan bulunduğundan kişi başına düşen 
emek miktarı artmaktadır. Orta büyüklükteki mutfaklarda çalışılan alanlar bölümlere ayrılmış ve her 
bölümde çalışmak üzere bir aşçı görevlendirilmiştir. Bu aşçılar yine bir aşçıbaşı tarafından 
yönetilirdi (Gökdemir, 2000: 21-22). Geniş mutfak organizasyonunda mutfakta çalışan sayısında 
artış görülmekle beraber mutfaklar kendi içlerinde daha detaylı birimlere ayrılmıştır. Bu bölümler 
detaylandıkça aşçıbaşına ve çalışanlara düşen sorumluluklar artmıştır (Gökdemir, 2000: 23). 
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Bir yiyecek içecek işletmesinde mutfak organizasyon yapısı büyüdükçe personellere farklı 
sorumluluklar düşmektedir. Her kademe sahibinin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi sonucu 
mutfakta hiyerarşik bir sıra meydana gelmektedir.

Şekil 2: Yiyecek İçecek İşletme Mutfaklarında Hiyerarşik Basamaklar (Aktaş ve Özdemir, 2012)

3.4.1.Aşçıbaşı: İngilizcede Executive Chef, Fransızcada Chef de Cuisine olarak ifade edilmektedir. 
Aşçıbaşı, mutfakta servis edilecek ürünlerin standartlara uygun şekilde hazırlanmasından, mutfakta 
çalışan bütün görevlilerin yapacakları işleri planlamasından, mutfağın düzenli ve kontrollü bir 
şekilde çalışmasından ve yönetiminden sorumludur (Aktaş ve Özdemir, 2012: 62). Aşçıbaşı 
mutfakta bulunan bütün bölümler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olan, iletişim gücü iyi, yenilikçi 
ve ileri görüşlü olan kişilerden seçilmektedir.  (Gökdemir, 2012: 63). Mutfağın personel seçimi, 
menü planlaması, mutfak personelinin hizmet içi eğitiminin planlanması, mutfak malzemelerinin 
temini ve kontrolü, hijyen kurallarına uygun düzenlemeler yapılması, maliyet kontrolü, otel 
konuklarının giriş ve çıkış tarihlerinin takibi, mutfak bölümlerinin yönlendirilmesi, ziyafet 
taleplerinin değerlendirilmesi, çalışma saatleri, haftalık ve yıllık izinlerin planlanması gibi mutfakla 
ilgili birçok görevi yerine getirmekten sorumludur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 22-23). 

3.4.2. Aşçıbaşı Yardımcısı: Fransızcada Sous Chef, İngilizcede ise Assistant Executive Chef, 
olarak isimlendirilmektedir. Mutfakta aşçıbaşının bulunmadığı durumlarda bütün işler onun 
sorumluluğunda yürütülür (Koçak, 2012: 39). Mutfak personelinin mutfak eğitim süreçlerinde 
bulunur. Aşçıbaşının yönlendirmeleriyle menüde çıkacak olan yemeklerin takibini sürer. Her kısım 
şefinin çalışmalarını takip ederek onları yönlendirir. Aynı zamanda kendisi de mutfakta bir 
kısımdan sorumlu aşçı olabilir. Mutfakta düzenli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlamakla 
sorumludur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 23). 
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3.4.3. Kısım Şefleri: Fransızcada Chefs De Partie, İngilizcede ise Assistant Sous Chef, olarak ifade 
edilmektedir. Otel işletmelerinin mutfaklarında üretimler farklı birimlerde yapılmaktadır. Kısım 
şefleri bu birimlerin üretim sürecinden ve denetiminden sorumlu personellerdir (Sökmen, 2014: 63). 
Kısım şeflerinin mutfakta aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcılarına karşı sorumlulukları vardır. Kısım 
şefleri, kendi birimi için gerekli olacak malzemelerin temin edilmesi, biriminde çalışan aşçıların 
mesleki eğitimlerinin verilmesi ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamakla görevlendirilmiştir 
(Aktaş ve Özdemir, 2012: 63). Otellerde bulunan kısım şefleri ve sayıları otelin büyüklüğüne ve 
yapısına göre değişiklik göstermektedir. Geniş mutfak organizasyon yapısında bulunan kısım 
şefleri;

Sıcak mutfak şefi: Mutfakta bütün temel sosların ve et sularının hazırlanmasından, tavuk ve 
av hayvanlarının pişirilmesinden sorumlu personeldir. Bilgi ve beceri yönünden en az 
aşçıbaşı yardımcısı kadar bilgili olmalıdır. Çünkü mutfakta aşçıbaşı ve aşçıbaşı yardımcısı 
bulunmadığı durumlarda bütün birimlerle olan koordineyi onun sağlaması gerekmektedir 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 24).
Soğuk mutfak şefi: Konuklara servis edilecek tüm salata, meze, ordövrlerin (soğuk 
başlangıç), ve zeytinyağlıların hazırlanmasından sorumlu personeldir. Büfeler için sebze ve 
meyvelerden çeşitli dekorlar hazırlar. Ayrıca soğuk sosların, soğuk etlerin ve bütün soğuk 
yiyeceklerin hazırlığı da soğuk mutfak şeflerine aittir (Eraslan, 2013: 11).
Pastane şefi: Pastane bölümünde çıkacak bütün tatlı ve pasta çeşitlerinin hazırlığından ve 
süslenmesinden sorumlu personeldir. Bazı otel işletmelerinin pastane bölümü çalışanları, 
kendi içinde fırıncı dondurmacı olarak ayrılabilmektedir. İhtiyaç halinde diğer bölümlere 
börek ve çeşitli hamurların yapılmasında yardımcı olur (Gökdemir, 2000: 29).
Izgara şefi: Her türlü kırmızı et, tavuk, balık ürünlerinin ızgara edilmesini sağlayan 
personeldir. Izgara olarak servis edilecek tüm ürünlerin ön hazırlığını yapmakla 
sorumlumdur.  Izgara şefi, kasaphane şefi ile koordineli bir şekilde çalışır (Eraslan, 2013: 
16).
Balık şefi:  Mutfakta sıcak-soğuk servis edilen deniz ürünlerinin, balıkla ilgili temel sosların 
hazırlanmasından sorumlu personeldir. Deniz ürünleri hazırlık ve pişirilmesi diğer et 
çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. Kokusu ve çabuk bayatlayabilir bir ürün olması 
mutfak için problemdir. Bu nedenle balık şeflerinin deniz ürünlerini satın alma, saklama, 
temizleme, pişirme aşamaları hakkında detaylı bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir. 
(Gökdemir, 2000: 26).
Sebze ve yumurta şefi: Mutfağın tüm garnitür ihtiyacını sağlamakla görevli personeldir. 
Çeşitli böreklerin içlerinin hazırlanmasından ve eğer mutfakta servis ediliyorsa taze 
makarnaların yapımından sorumludur. Yumurta ile hazırlanan soğuk ve sıcak başlangıç 
tabaklarının yapımı sebze ve yumurta şefine aittir (Gökdemir, 2000: 27).
Kasaphane şefi: Otel işletmelerinde mutfak için etin bütün halde alınması daha ekonomik 
olacağından kasaphane şefinin bulunması gerekmektedir. Görevi bütün halinde olan etlerin 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 180 June 1-2, 2021



 
 

 

diğer mutfak şeflerinin ihtiyacı doğrultusunda temizlemek ayıklamak ve porsiyonlar halinde 
paketlemektir. Özellikle ızgara şefi ile sürekli iletişim halinde olması, etleri yemeklerin 
özelliklerine göre hazırlaması gerekmektedir (Eraslan, 2013: 12)
Banket mutfak şefi: Banket ziyafet anlamına gelmektedir. Otel işletmelerinde düzenlenecek 
olan bütün ziyafet yemekleri banket mutfak şefi tarafından hazırlanmaktadır. Banket mutfak 
şefi ve ekibi sıcak yemekleri ve salataları hazırlar, soğuk yemekleri, tatlı-pastaları diğer 
birimlerden tedarik ederek servis eder (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2012: 27).
Çorba bölümü şefi: Garnitür şefi ile koordineli çalışan çorba bölümü şefi ulusal ve 
uluslararası olan bütün çorbaların hazırlanmasından sorumludur (Eraslan, 2013: 15).
Kahvaltı şefi: Sabahları kahvaltı büfesinde çıkacak olan ürünlerin hazırlanmasından 
sorumludur. Ayrıca kahvaltı sürecinde gelen özel istek siparişleri yapmaktadır (Eraslan, 
2013: 13). 
Yedek kısım şefi: mutfakta herhangi bir birimde yıllık ve haftalık izne çıkacak olan aşçının 
yerine gelen personeldir. Bu nedenle bütün mutfak birimleri hakkında kapsamlı bir bilgi ve 
beceriye sahip olması gerekmektedir (Gökdemir, 2000: 29-30). 
Bulaşıkhane şefi: Otelde bulunan tüm mutfakların ve yıkanabilir bütün ekipmanların 
temizliğinden sorumlu personeldir. Yıkanan tabak, bardak ve ekipmanların düzenli şekilde 
dağıtımını koordine etmektedir (Eraslan, 2013: 21).

Şekil 3: Geniş Mutfak Organizasyon Yapısı (Gökdemir, 2000) 
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3.4.4. Kısım Aşçıları: Bölüm aşçıları Fransızcada Demi Chefs De Partie, İngilizcede ise Cook 
olarak ifade edilmektedir. Mutfak organizasyonun da kısım şeflerinin yardımcıları konumundadır. 
Kendi birimlerinde üretilecek yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesinden sorumlu personeldir 
(Kozak, 2002:115). 

3.4.5. Aşçı Yardımcısı: Fransızcada Aide Cuisiner, İngilizcede ise Assistant Cook ayrıca mutfak 
komisi veya yamak olarak da isimlendirilmektedir. Çalıştığı birimin malzeme ihtiyacını depolardan 
hazırlık bölümüne getirmek, yapılacak yemeğin ön hazırlığını yapmak, kısım aşçısının isteklerini 
yerine getirmek  

gibi sorumlulukları bulunan mutfak personelidir (Gökdemir, 2012: 73).

3.4.6. Stajyer: Mutfak eğitimi verilmekte olan örgün veya yaygın eğitim kurumlarda öğrenim 
gören, mesleki bilgi ve becerisini geliştirme amacıyla öğrenme sürecini devam ettirmek için 
mutfaklarda çalışan personeldir (Küçükaslan, 2011: 46). Öğrenim gördüğü kurumdan mezun 
olduktan sonra mesleki bilgi ve becerisine göre aşçı yardımcısı veya kısım aşçısı olmak için aday 
olabilmektedir (Görkem ve Öztürk, 2011: 23).

SONUÇ

Her türlü yiyecek ve içeceğin hazırlanıp, pişirildiği ve tüketildiği yer olan mutfak, bu 
işlevlerinin dışında Türk toplumunda bütün duyguların paylaşıldığı, birleştirici ve bütünleştirici bir 
yapıya sahip mekân olarak gösterilebilir. Selçuklu döneminde saray mutfağı olan Havayichane, 
Mevleviliğin mutfağı olan Matbah-ı Şerif, ve Osmanlı döneminde saray mutfağı olan Matbah-ı 
Amire, günümüzde varlığını sürdüren otel ve restoran işletmelerinin mutfak organizasyon 
yapılarının oluşumuna örnek teşkil etmektedir. Her dönemde mutfaktaki asayişi sağlamak adına bir 
yönetici bulunduğu bilinmektedir. Bu görevi Havayichane’de Vekil-i Has, Matbah-ı Şerif’te 
Kazancı Dede, Matbah-ı Amire’de mutfak emini, günümüzde bulunan otel ve restoran 
işletmelerinin mutfaklarında ise aşçıbaşılar yerine getirmektedir. 

Otel ve restoran işletmelerinin mutfaklarında bulunan farklı birimlerin oluşturulması, bu 
birimler içerinde tanımlanan farklı görevlerin ve birimlerin birbirleriyle olan ilişkisi sonucunda 
şüphesiz başarılı bir organizasyon yapısını oluşmaktadır. Bu başarılı organizasyon yapısını Osmanlı 
döneminde kurulan Matbah-ı Amire’de de görmekteyiz.  Osmanlı döneminde saray mutfağına 
büyük önem verilmiştir. Mutfaklar, hazırlanacak ürünler için farklı birimlere ayrılmıştır. Bu 
birimlerin başında mutfak eminleri ve kâtipler asayişi sağlamak adına bulunmaktadır. Oluşturulan 
farklı birimlerin başında alanında tecrübeli aşçılar, onların yardımcıları ve çıraklar bulunmaktadır. 
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Oluşturulan bu ast üst ilişkisi ve yapılan görev dağılımları Matbah-ı Amire’nin organize bir mutfak 
olmasını sağlamıştır. Selçuklu döneminde kurulan Havayichane’de elde edilen bulgular neticesinde 
diğer mutfak yapılarında görülen detaylı bir teşkilatlanmanın olduğu bilinmemektedir. Fakat 
Havayichane’ de çaşnigirlik görevi Selçuklu döneminin sonlarında oluşan kilercibaşılık görevleri 
Osmanlı döneminde de varlığını sürdürmüş ve bu görevler mutfaklarda önemli bir yer edinmiştir. 

Toplumumuza ait farklı zaman dilimlerinde var olan mutfak yapıları, kendi içlerinde 
birimlere ayrılarak ve bu birimler içerisinde görev dağılımının oluşturulması, işleyişin belirli bir 
düzende ilerlemesini sağlamıştır. Mutfak, Türk toplumlarının kültüründe sadece yemeklerin 
hazırlanıp, pişirildiği ve tüketildiği bir yer değil aynı zamanda kendi içerisinde manevi değerlerinde 
oluştuğu mekândır. 

Matbah-ı şerif’ de derviş adayları, 1001 gün süren çilelerinde görev edindikleri 18 hizmet 
çeşidini gerçekleştirdikleri sürede manevi anlamda ruhlarını pişirip iç dünyalarındaki huzurun 
sürekliliğini sağlarken, matbahın işleyişinin kusursuz bir şekilde devam etmesini de sağlamışlardır. 
Ayakçı görevinden başlayarak kazancı dede görevine gelene kadar matbah-ı şerif hakkında geniş bir 
bilgiye sahip olan derviş adayları aynı zamanda matbahta işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini 
sağlamıştır. Matbah-ı şerifte açık bir şekilde tanımlanmış görev dağılımları günümüz mutfaklarında 
varlığını sürdüren organizasyon yapılarının oluşumunda büyük önem teşkil edip hiyerarşik 
basamakların detaylı bir şekilde oluşturulması açısından ilk örneği olabilecek özelliktedir.
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HOLONOMİK OLMAYAN DİFERANSİYEL SÜRÜŞLÜ MOBİL 
ROBOTUN UYARLAMALI KONTROLÜ
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Özet

Bu çalışmada, holonomik olmayan diferansiyel sürüşlü bir mobil robotun uyarlamalı 
kontrol ile yörünge takip problemi ele alınmıştır. Mobil robotun matematiksel modeli kinematik 
ve dinamik olarak elde edilmiştir. Kinematik geri adımlamalı kontrolcü tasarımı ile yörünge 
takibi için robotun gerekli hızları Lyapunov kararlılık teorisi baz alınarak elde edilmiştir. 
Dinamik denklem içerisinde, bilinmeyen veya tahmin edilmesi istenen parametreler ayrıştırılarak 
uyarlamalı dinamik kontrolcü tasarımı Lyapunov kararlılık teorisini sağlayacak şekilde 
gerçekleştirilmiştir. Çift aktüatöre sahip mobil robotun yörünge takibi problemi için bilgisayar 
simülasyon modeli kurulmuş ve çalışmaya konu olan geri adımlamalı kinematik ve uyarlamalı 
dinamik kontrolcülerin cevapları sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Holonomik olmayan mobil robot, Uyarlamalı kontrol, Geri adımlamalı 
kontrol, Yörünge takibi.

ADAPTIVE CONTROL OF THE NON-HOLONOMIC DIFFERENTIAL DRIVE MOBILE 
ROBOT 

Abstract 
In this study, the trajectory tracking problem with adaptive control of a non-holonomic 
differential drive mobile robot is discussed. The mathematical model of the mobile robot is 
obtained kinematically and dynamically. With the kinematic backstepping controller design, the 
required speeds of the mobile robot for trajectory tracking were obtained based on the Lyapunov 
stability theory. In the dynamic equation of the mobile robot, the unknown parameters are 
determined, and the adaptive dynamical controller design has been implemented in a way to 
provide the Lyapunov stability theory. A computer simulation model was established for the 
trajectory tracking problem of a mobile robot and the response of the backstepping kinematic and 
adaptive dynamic controllers are presented.   
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1.Giriş

Çift aktuatöre sahip mobil robot, holonomik olmayan mobil robotlar içerisinde yaygın 
kullanımı alanına sahip ve üzerine birçok çalışma yapılmış sistemlerinin başında gelmektedir. Bu 
çalışmalarda farklı konfigürasyona sahip mobil robotlar için kinematik modeller çıkartılmış ve 
yörünge kontrol uygulamaları yapılmıştır. Kontrol yapısı için ilk olarak dinamik modeller ihmal 
edilmiş ve sadece kinematik model üzerinden hız kontrolü üzerine çalışmaları yapılmıştır [1,2]. 
Giriş değişkenlerine bağlı kontrol girişi sinyalinin elde edildiği Lyapunov tabanlı geri adımlamalı 
kontrolcü tasarımı birçok araştırmacı tarafından kullanılmıştır [3,4]. Literatür incelendiğinde mobil 
robot uygulamalarında yörünge takip probleminin ele alındığı çalışmalarda sadece kinematik tabanlı 
hız kontrolünün yeterli olmadığı görülmektedir. Bu sebeple mobil robotun dinamik modellini içeren 
çalışmalar yapılmıştır [5,6]. Kinematik ve dinamik model içindeki mobil robotun fiziksel 
parametreleri her durumda doğru bir şekilde hesaplanamamaktadır. Genellikle bilindiği kabul edilen 
bu fiziksel parametreler uygulamada tahminden öteye geçememektedir. Bu tahmin edilecek ya da 
gerçek değeri yaklaşık olarak bilindiği kabul edilen parametreler ister kinematik modelde [7], 
isterse de dinamik [8] model içerisinde olsun dinamik denklemden ayrıştırılarak uyarlamalı kontrol 
modeli oluşturulmuştur. Ayrıştırılan bu parametreler tahmin edilerek, Lyapunov tabanlı uyarlamalı 
kontrol tasarımı için kararlılık cevapları incelenmiştir.

2.Kinematik ve Dinamik Model  

Differansiyel sürüşlü mobil robot aynı eksende 2 adet tahrikli tekerlek ve önde 1 adet sarhoş 
tekerlek içermektedir. İki tekerlekte aynı R yarıçaplı olup, tekerlekler arası mesafe 2b kadardır. 
tekerlek eksenlerinin orta noktasını,  ise ağırlık merkezini ifade etmektedir. Şekil-1’de de 
gösterildiği gibi sistemde robot koordinat sistemi ve global koordinat sistemi olmak üzere 2 adet 
koordinat sistemi tanımlanabilir.

Şekil 1. Diferansiyel Sürüşlü Mobil Robot 

Robot koordinat sisteminden, global koordinat sistemine geçiş için aşağıdaki gibi bir ortagonal 
dönüşüm matrisi ifade edilebilir.
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=  0− 00 0 1 (1)

Mobil robotun kinematik sıfır denklemleri aşağıdaki gibi ifade edilebilir.̇ − ̇ = 0 (2)̇ + ̇ + ̇ −   ̇ (3)̇ + ̇ − ̇ −  ̇   (4)

(2),(3) ve (4) sıfır ifadelerini matris formunda yazarsak;( ) ̇ = 0 (5)

elde edilir. Kısıtlar matrisi (6) ve genelleştirilmiş koordinatlar (7) aşağıdaki gibi yazılabilir.( ) = − 0 0 0− 0− 0 − (6)̇ = [ ̇ ̇ ̇ ̇ ̇ ] (7)

Kütle kısıtlamalarına tabi olan holonomik olmayan bir mobil robotun dinamik eşitliğini ele alırsak 
[1]; ( ) ̈ + ( , ̇) + ( ) = ( ) + ( ) (8)

burada  genelleştirilmiş koordinatları,  giriş torkunu,  kısıt kuvvetleri vektörünü, ( )   simetrik ve pozitif tanımlı atalet matrisini,  ( , ̇)   merkezcil ve coriolis 
matrisini, ( )  yerçekimi vektörünü,  ( )  giriş dönüşüm matrisini ve ( )   ise 
kısıtlar matrisini ifade etmektedir. Mobil robotun kısıtlar matrisini ortadan kaldırarak daha sade bir 
yapıya dönüştürebiliriz. Bunun için aşağıdaki gibi bir ileri kinematik dönüşüm matrisi 
uygulanabilir. ̇ = ̇̇ (9)( ) ( ) = 0 (10)

Tüm kinematik denklemlere ulaşılabilen denklem tanımlanırsa;

̇ = ⎣⎢⎢⎢
⎢⎡ ̇̇ ̇̇̇ ⎦⎥⎥⎥

⎥⎤ =
⎣⎢⎢
⎢⎢⎡

000 1
− ⎦⎥⎥

⎥⎥⎤ ̇̇  (11)

elde edilir. Böylece kısıtlar matrisini eşitlik içerisinden elediğimizde, eşitliğin en sade hali 
aşağıdaki gibi elde edilmiş olacaktır.( ) ̇ + ( , ̇) = ( ) (12)= , = ( ̇ + ) ve = (13)

Elde edilen atalet, coriolis ve giriş dönüşüm matrisleri aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.
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= + 00 + , = 0 − ̇̇ 0 , = (14)

Burada; = + 2 , = + + 2 + 2 , robot gövdesinin kütlesi, 
tekerlek ve motor kütlesi, robotun ağırlık merkezi düşey eksendeki atalet momenti,  her bir 
tekerleğin ve motorun robot gövdesi etrafında dönmesinden kaynaklı atalet momenti ve  her bir 
tekerleğin ve motorun tekerlek eksinindeki atalet momentini ifade etmektedir. 
Özellik-1: simetrik ve pozitif tanımlı bir matristir.
Özellik-2: ̇ − 2 skew-simetrik bir matristir.  ̇ − 2 = 0 ∀   
Özellik-3:

(15)( ) ̇ + ( , ̇) = ( , ̇ , , ̇) (16)

Burada  ∈  bilinmeyen parametreler vektörü ve ∈  ( ) bilinen elemanları içeren 
regressor matris olarak adlandırılan bir matristir.
3.Geri Adımlamalı Yörünge Kontrolcü Tasarımı
Bu bölümde holonomik olmayan diferansiyel tahrikli mobil robotun kinematik tabanlı geri 
adımlama metodu ile referans yörüngenin takibi için gerekli kontrol tasarımı yapılacaktır. Mobil 
robotun takip edeceği referans robotun tanımlaması aşağıdaki gibi olacaktır. Burada  referans 
mobil robotun X eksen ile olan açısı, ̇ referans mobil robotun X eksenindeki doğrusal hızı, ̇
referans mobil robotun Y eksendeki doğrusal hızını, referans mobil robotun doğrusal hızını, ve  ise referans mobil robotun açısal hızını ifade etmektedir. = ̇̇ (17)̇ = (18)̇ = (19)= [ ] ,  ( ) = [  ] (20)

Referans mobil robot ile kontrol edilen mobile robotun anlık konum hatası aşağıdaki gibi ifade 
edilebilir. = =  0− 00 0 1 −−− (21)

Yukarıda verilen ifadenin türevi:̇ = ̇̇̇ = − + +− +− (22)

olarak elde edilir. Kinematik kontrolcü tabanlı geri adımlama metodu için hız giriş ifadeleri 
aşağıdaki gibi seçilebilir. Burada  , , pozitif tamsayılardır [2].= = ++ + (23)

Kinematik kontrolcü tasarımının kararlılığı sağlayacak bir Lyapunov aday fonksiyonu aşağıdaki 
gibi seçilebilir:= 12 ( + ) + 1 − (24)

Lyapunov aday fonksiyonu türevi:
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̇ = ̇ + ̇ + ̇ (25)

olarak elde edilir. Türevi alınmış olan ifade içerisine hatanın türevi ifadelerinin açılımlarını 
yazılarak türev ifadesi; ̇ = − − ≤ 0 (26)

denklemine dönüşür. Eşitlik içerisindeki , , pozitif sayılar,  ve ifadeler, oldukları 
için pozitif reel sayılar olacaktır. ̇ ifadesi kesin negatif bir ifade olmakta ve sistemin kararlı 
olduğu kanıtlanmaktadır.
4.Dinamik Adaptif Kontrol 
Bu bölümde önceki kısımlarda kinematik geri adımlamalı yörünge kontrolcüsü ile elde ettiğimiz 
anlık hız verilerini kullanarak adaptif kontrolcü tasarımı yapılacaktır. Kinematik kontrolcü 
tarafından karar verilen hız verisi ( ) ve kontrol edilen robotun anlık hızları ( ) arasındaki hata 
aşağıdaki gibi tanımlanabilir.( ) = ( ) − ( ) = −− (27)

Hata terminin türev ifadesi ise;̇ ( ) = ̇ ( ) − ̇( ) = ̇ − ̇̇ − ̇ (28)

olarak verilmektedir. Hız hatasının da eklendiği giriş tork ifadesi aşağıdaki gibi olacaktır.  = = ̇ + + (29)

Burada  ve ,   ve ifadelerinin tahmin edilen değerlerini içeren sistem matrisleri, ve 
pozitif tanımlı kontrol kazanç matrisidir. Tork ifadesi Özellik-3’e göre aşağıdaki gibi düzenlenebilir( , ̇ , , ̇ ) ̂ = ̇ + (30)

(29) ve (30) denklemleri bir arada aşağıdaki gibi ifade edilebilir.= = ( , ̇ , , ̇ ) ̂ + (31)

Hata (27) ifadesi Özellik-3 ifadesi içerisine yazılırsa aşağıdaki ifade elde edilecektir. ( , ̇ , , ̇ ) = ̇ + + (32)=  − ̂ (33)

Burada p sabit değerlerden oluştuğu için ifadenin türevi alındığında aşağıdaki ifade elde edilecektir.̇ =  − ̂̇ (34)

Yeni bir Lyapunov aday fonksiyonu seçimi aşağıdaki gibi yapılabilir.

= 12 + 12 (35)

Bu aday fonksiyonun türevini alırsak:̇ = ̇ + ̇ + ̇ (36)

elde edilir. Burada  ̇ yerine aşağıdaki ifadeyi yazarsak;̇ = ( ( , ̇ , , ̇ ) − − (37)

(36) ve (37) denklemleri bir arada yazılmış hali aşağıdaki gibi ifade edilebilir.̇ = ( ( , ̇ , , ̇ ) − − + 12 ̇ + ̇ (38)
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Özellik-2’de tanımlanan skew-simetrik ifadesi dikkate alınırsa: ̇ − = 0 olacaktır. 
En sade hali ile aday fonksiyonun türevi aşağıdaki gibi olacaktır.̇ = − + ( ( , ̇ , , ̇ ) + ̇ (39)

burada ̇ = −  parametre uyarlama kuralı olarak kabul edilirse; ̇ = − ≤ 0 elde 
edilir. 
5.Simulasyon Sonuçları
Bu bölümde tasarlanan yörünge takibini, hız kontrolünü ve adaptif parametre uyarlamasını 
bilgisayar simülasyonunu ile gerçekleştirilmesi sunulmuştur. Mobil robotun parametreleri:= 0.75 , = 0.15 , = 0.3 , = 30 , = 1 , = 15.625 , =0.005 , = 0.0025 olarak alınmıştır. Ayrıca mobil robotun tahmin edilecek 
parametre seçimi aşağıdaki gibidir.= + , = +I , = (40)

Kinematik ve dinamik adaptif kontrolcü parametreleri sırası ile = 0,85,  = 210,  =28.875 = 1200,  = 1200 = 30000, = 2500, = 12000 olarak seçilmiştir. 
Sonsuz olarak adlandırılan yörüngede robotun hareketleri açısal ve doğrusal hızlar ve son olarak 
mobil robot tahmin edilen parametreleri grafikleri gösterilmiştir. Şekil 2’de mobil robotun sonsuz 
şeklindeki yörüngeyi takip ettiği grafik mobil robotun şematik çizimi ile verilmiştir.

Şekil 2. Yörünge Takibi
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Şekil 3. Anlık ve Hedeflenen Doğrusal Hız 

Şekil 4. Anlık ve Hedeflenen Açısal Hız
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Şekil 5. Tahmin Edilen Parametreler 

6.Sonuçlar
Çalışmada yürütülen benzetim sonuçlarında görüldüğü gibi mobil robotun referans yörüngeye kısa 
sure içerisinde oturduğu, bu yörüngeyi takibi için önerilen açısal hız ve doğrusal hızları takip 
performansında başarılı olduğu gözlemlenmektedir. Dolayısı ile önerilen Lyapunov aday 
fonksiyonları ve kuralların doğruluğunu kanıtlamaktadır. Açısal hız, doğrusal hız ve yörünge 
takibindeki minimize edilmiş olan hatalar ile tahmin edilen parametrelerin kararlı hale gelmesi 
benzer zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiştir. Önerilen dinamik uyarlamalı adaptif kontrolcü 
tasarımı sayesinde mobil robotun fiziksel parametre değerleri kısa sürede tahmin edilerek gerçek 
değerlerine yakınsadığı görülmüştür. 
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Özet

Bu çalışmada, iç mekânlarda yaygın olarak kullanılan üç farklı tavan malzemesinin (ahşap, 
çelik, beton) katılımcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Bu maksatla, insanların önemli bir kesimi tarafından yüzme gibi çeşitli spor 
aktivitelerinin yapıldığı büyük açıklıklı spor salonu araştırma ortamı olarak seçilmiştir. Daha sonra 
üç farklı taşıyıcı tavan malzemesi kullanılan sanal deney mekânları modellenmiş ve katılımcıların 
bu sanal mekânların fiziksel çevre faktörlerini değerlendirmeleri ayrıntılı bir anket yardımıyla 
ölçülmüştür. Sonuçta, tasarım eğitimi almayan diğer meslek grubu katılımcıların tüm sıfat çiftleri
için en düşük olumlu değerleri aldığı, tasarım eğitimi alan mimarların ise en yüksek olumsuz 
değerleri aldığı tespit edilmiştir. Buna göre, tasarım eğitimi almayan diğer meslek grubu 
katılımcıların olimpik yüzme havuzu mekânlarının tavanlarını daha sıcak, aydınlık, çekici, ferah, 
samimi, yakın, iyi planlanmış, özgür, sade, huzur verici, heyecan verici ve seyrek olarak algılandığı 
belirlenmiştir. Diğer taraftan, mimarların geniş/dar ve büyük/küçük sıfat çiftleri için mühendislere 
oranla daha olumlu algısal değerlendirmelerde bulunduğu, iyi planlanmış/kötü planlanmış ve 
sade/karmaşık sıfat çiftleri için ise değerlendirme skorlarının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Olimpik yüzme havuzu, Taşıyıcı tavan, Malzeme türü, Algı, Tasarım.

THE EFFECT OF DESIGN TRAINING ON THE PERCEPTIONAL EVALUATION OF 
THE MATERIALS USED IN THE OLYMPIC SWIMMING POOL CEILING 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the effects of three different ceiling materials (wood, 
steel, concrete) commonly used indoors on the perceptual evaluations of the participants. For this 
purpose, the large span sports hall where swimming sports activities are performed by a significant 
portion of the people has been chosen as the research environment. Then, virtual experimental 
spaces using three different carrier ceiling materials were modeled and the participants' assessment 
of the physical environmental factors of these virtual spaces was measured with the help of a 
detailed questionnaire. As a result, it was determined that participants of other professions who did 
not receive design education received the lowest positive values for all adjective pairs, while 
architects who received design education received the highest negative values. According to this, it 
was determined that the participants of other professions who did not receive design training 
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perceived the ceilings of the Olympic swimming pool spaces as warmer, brighter, attractive, 
spacious, friendly, close, well-planned, free, simple, peaceful, exciting and infrequent. On the other 
hand, it was determined that architects made more positive perceptual evaluations for wide / narrow 
and large / small adjective pairs compared to engineers, and evaluation scores were close to each 
other for well-planned / poorly planned and simple / complex adjective pairs. 

Keywords: Olympic swimming pool, Supporting ceiling, Material type, Perception, Design. 

1. GİRİŞ

Tarih boyunca, çevre ile arasında bir korunum yaratmak insanların temel ihtiyaçlarından biri 
olmuştur. Zemin delikleri, kayalarda mağaralar veya çok yoğun bitki örtüsü olan alanlar barınak 
olarak kullanılmıştır. Doğada barınak arayışının nedeni yaşam için uygun bir alana olan gereksinimi 
karşılamaktır (Herzog, 2003). Değişen koşullar ile insanlar bir barınak için farklı çözümler bulmaya 
çalışmışlardır. İnsanoğlunun bu mekan yaratma çabası ile ortaya çıkan ve bir mekan yaratma sanatı 
olan mimarlık ve iç mekan tasarımı; toplumun kültürel, ekonomik, sosyal, teknolojik ve düşünsel 
gerçeklerini ortaya koymaktadır. Kaynakları ve jeolojik yapısı ile çevre, başlangıcından bu yana 
mimariyi şekillendirmiştir. Bu süreçte, yapıda kullanılan malzeme sayısı oldukça sınırlı sayıda ve 
tüm özellikleri bilinir nitelikte olmaktadır. Son yıllarda ise teknolojik gelişmeler ile malzeme çeşidi
ve sayısı artmış, kullanım şekilleri karmaşıklaşarak, kullanıcı gereksinimleri değişmiştir. Bu durum 
tasarım sürecinde görev alanlar için rasyonel seçimler yapabilmek adına genişleyen malzeme 
yelpazesini tanımayı ve sisteme oturtmayı gerekli kılmaktadır (Yağlı, 2019).

İlk dönemlerde varlığındaki bilinen kapasitesiyle tasarımlara yön veren malzeme, 
günümüzde gelişen teknolojisi sayesinde yeni ulaşılabilen özellikleriyle tasarımın görünen ya da 
görünmeyen en etkin bileşeni durumuna gelmiştir. Çağımızda malzeme tasarım ve teknolojilerinin 
geliştirilmesi mimari ve iç mimaride tasarım olanaklarına çok yönlü yeni katkıların katılımını 
sağlamaktadır. Malzeme mimari tasarımlara performansıyla olduğu kadar doğasıyla, doğadaki 
gelişim süreci ve davranışıyla, varoluş metabolizmaları, formları, yüzey dokuları, içyapıları, 
strüktür özellikleri, akışkanlıkları, kendini organize etme yetenekleriyle mimari kavramların çıkış 
felsefelerini, mimari üslupları ve biçimleri etkilemektedir (Yağlı, 2019).

Klasik anlamda mimari tasarımdan ve malzemeden, kullanıcı gereksinimlerinin en yüksek 
düzeyde karşılanması, ekonomik olması, bulunabilirliği, kalitesi, doğaya ve insan sağlığına dost 
olması gibi pek çok özelliği sağlaması beklenmektedir. Malzeme biliminin ve teknolojinin vardığı 
noktada bu beklentilere, mimari tasarımların esnek, taşınabilir, değişebilir, hareket kapasitesine 
sahip, çevreyle ve kullanıcıyla uyumlu olması vb. kriterler eklenmiştir (Yağlı, 2019).

İnsan yaşamının büyük bir kısmının geçtiği yapılı mekânlarda ise yüzeylerin önemli rolü 
bulunmaktadır. Yüzeyler mekân konforunu sağlarken, mekâna kimliğini de vermektedir. Yüzeyler 
yapıldıkları malzemelerin özelliklerini taşır. Bir yüzeyden beklenebilecek renk, doku, sertlik, 
yumuşaklık, saydamlık, parlaklık gibi özellikleri, o yüzeyin malzemesi sağlamaktadır. Bunlara ek 
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olarak malzemenin belirtilen fiziksel özelliklerinin yanında performans kriterleri de önemli 
olmaktadır. Malzeme seçimi mekân tasarımında önemli bir süreçtir. Bu nedenle mekanı oluşturan 
yüzeylerden beklenen nitelikleri elde etmenin yolu malzeme seçimini doğru ve akılcı yapabilmektir 
(Yağlı, 2019).

Çalışma kapsamında incelenen yapı iç ve dışını oluşturan yüzeyler, ilk çağlardan günümüz 
yüzyılına kadar ki süreçte doğa ve insan etkileşimi ile başlayıp, yaşam şekli ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda, fonksiyonel ve strüktürel olarak malzemeleri ve formları ile gelişim ve değişim 
göstermektedir. Teknolojik veriler, doğanın keşfedilen malzeme çeşitliliği, insanoğlunun bilgi ve 
araştırma düzeyleri arttıkça, malzemelerin kullanım alanları ve çeşitliliği paralel biçimde 
artmaktadır. Kullanıcı işlev ve eylemleri, küresel boyuta ulaşan çevresel ihtiyaçlar ve bilimsel 
çalışmalar neticesinde, yapı ve diğer alanlarda malzeme yelpazesi genişlemekte, etkileri önem 
kazanmaktadır. Yapı yüzeylerinde farklı malzemelerin kullanılması, farklı gereksinim ve işlevleri 
sağlamasını mümkün kılmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan malzeme çeşitliliğinin 
tasarımcılar tarafından doğru biçimde kullanılması, tasarıma biçimsel çeşitlilik, gereksinimlere çok 
yönlü çözüm ve mekânsal algıya zenginlik sunmaktadır (Yağlı, 2019).

Yapılarda büyük açıklıklar geçebilmek için farklı malzemeler kullanılabilmektedir. Hıraoğlu 
(2007) çalışmasında; yapı biyolojisi açısından yapılarda kullanılan her yapı malzemesini özenle 
seçecek bilince sahip olunması gerektiği ifade edilmektedir. Ahşap yapılarda yaşayan insanlar 
fizyolojik ve psikolojik açıdan kendilerini daha sağlıklı hissetmektedirler. Romatizma, astım, 
böbrek hastalıkları ve dolaşım bozuklukları üzerinde, insanla birlikte nefes alan ahşabın olumlu 
etkileri vardır. Buna karşılık betonun sürekli "radon gazı" yayarak bedenimiz üzerinde toksik etki 
yaptığı da tıbbi çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır.  Ayrıca yapılarda kullanılan tüm malzemelerin 
doğa içinde giderek tükendiği, hatta bazılarının en yakın süre içinde yok olacağı söylenmektedir. 
Buna karşın malzeme olarak sadece ahşap, yenilenebilir bir kaynaktır. Bu özelliği, üretimi ve 
işlenmesi için az enerji gereksinimi (aynı miktar alüminyumun ellide biri kadar), dönüşebilir olması 
ve üstün ısı yalıtım özellikleri ile birleştirilince onu çağımızın çevre ve enerji sorunlarına en iyi 
cevap veren malzemesi yapmaktadır. 

Hıraoğlu, (2007) çalışmasında; dünyadaki gelişmiş ülkelerde son teknoloji ahşap sistemler, 
çelik ve diğer yapı sistemlerine karşı geniş açıklık geçme bakımından alternatif olarak 
kullanılmaktadır. Ülkemizde ise geniş açıklık geçme denildiğinde akla gelen ilk malzeme çelik, çatı 
yapım sistemi olarak da çelik makas sistemler gelmektedir. Oysaki bugün ahşap ile 150 metrelik 
açıklık geçilebilmektedir (URL-1). Çelik malzemenin akla gelmesinin ilk nedeni ise, betonarmeye 
oranla daha hafif bir malzeme olmasıdır. Ancak hafiflik bakımından düşünüldüğünde çelik 
malzeme ahşap malzemeden yaklaşık olarak 16 kat daha ağırdır.

Hıraoğlu (2007) çalışmasında; yangına karşı dayanımını ele almak gerekirse, ahşap, yanan 
ama yangına dayanıklı bir malzemedir. Genel düşüncenin aksine ahşabın yangına dayanımı beton 
ve çelikten üstündür. Isı geçirmeme, kömürleşme özellikleri nedeniyle ahşap-karkas yapının büyük 
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yangınlara ne kadar dayanabileceği kesin olarak hesaplanabilmektedir. Ahşap yapılar yangına 30-90 
dakika dayanabilecek şekilde tasarlanabilmektedir. Ancak çelik konstrüksiyon çok kısa bir sürede 
eriyerek taşıma gücünü tamamen kaybedebilmektedir. Günümüzde ABD’de kapalı spor salonu gibi 
büyük kalabalıkların bulunacağı yerlerin, yangın tehlikesine karşı ahşap karkas olarak inşalarına 
gidilmekte, aynı nedenle çelik konstrüksiyonlar ve ahşap yapılarda kullanılan çelik bağlantılar, 
ahşap ile kaplanmaktadır (URL-2).  

Kullanılan bu malzemeler ile birlikte; insanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için içinde 
yaşadıkları çevreyi tanımak zorundadırlar (Ertürk,1984). Çevreyi tanıma, algılama sürecinden sonra 
ulaşılabilecek bir sonuçtur. Yapay çevre birimi olan mekânın tanınması da insanın içinde yaşadığı o 
mekânı algılaması ve anlaması sonucunda gerçekleşmektedir. İnsanların algıladığı ve 
anlamlandırdığı ölçekte önem kazanan mekânların algısal etkileri, tasarımcılar için zamanla önemli
bir konu haline gelmiştir. 

Ersoy (2010) çalışmasında; güncel mimarlık söylemleri, tasarım yaklaşımları ve süreçleri 
“kullanıcı”yı odak alarak, onunla birlikte hareket etme yönünde ilerliyor. Grup kimlikleri ve 
tercihleri önemseniyor; farklılaşmalara yakınlık kurularak mekânsal çeşitlenmelerin üzerinde 
duruluyor; öznenin algıları, deneyimleri anlaşılmaya çalışılıyor; memnuniyetleri değerlendiriliyor 
ve daha da fiilî olarak tasarım ve karar süreçlerinde “kullanıcı”nın dahil olduğu katılımlı süreçler 
uygulanıyor. Bu gelişimleri tetikleyen farklı sebeplerden veya ortam koşullarından bahsedilebilir ki, 
bu kırılmalardan önemli biri, kültür kuramlarının mimarlık söylemleri içinde yer bulması ve 
sonrasında yaşananlardır. 

Arnheim (2007,2012) çalışmalarında; Algı: Görsel dünyanın küçük bir parçasına ya da şu 
anda görülen tüm nesnelerin konumlandırıldıkları uzman görsel çerçevesin yapılan gönderme olarak 
belirtilmiştir. Görsel Algı: Görsel dünyanın küçük bir parçasına ya da şu anda görülen tüm 
nesnelerin konumlandırıldıkları uzman görsel çerçevesine gönderme yapabilir. Bu algısal inceleme 
sonucunda ortaya çıkan dünya doğrudan verili değildir. Bu dünyanın kimi veçheleri hızla, kimileri 
ise yavaşça inşa edilir; ama hepsi de, sürekli teyit edilmeye, değiştirilmeye, tamamlanmaya, 
düzeltilmeye ve anlayışın derinleştirilmesine tabi olacaktır. Senemoğlu, (2004) çalışmasında; 
Algılama: “Algılama duyusal bilginin anlamlandırılması, yorumlanması sürecidir. Bu 
anlamlandırma, kısmen nesnel gerçeklere, kısmen de bizim hali hazırda sahip olduğumuz öznel 
bilgilerimize dayalı olarak yapılmaktadır… Algılama, bireyin zihinsel kuruluşu, geçmiş yaşantıları, 
ön bilgileri, güdülenmişlik düzeyi ve pek çok başka içsel faktörden etkilenir.” (Doğru, 2014).

Mimari çalışmalarda 1980’li yıllara kadar renk, ışık, doku, form ve malzeme gibi mekânın 
fiziksel özellikleri üzerinde durulmuş, 1980’li yıllardan sonra ise mekânın fiziksel özelliklerinin 
insanlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkileri de önem kazanarak araştırma konusu haline 
gelmiştir (Müezzinoğlu, 2018). Türkiye’de iç mekânların kullanıcılar üzerinde oluşturduğu algısal 
etkileri incelemeye yönelik yapılan ilk çalışmalar İmamoğlu (1975), Ertürk (1984) ve Aydınlı 
(1986) tarafından gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu alanda yapılan birçok çalışmada (Aydıntan, 
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2001; Hidayetoğlu, 2010; Yıldırım, 2014; Fujisaki ve ark., 2015; Burnard ve Kutnar, 2015; 
Watchman ve ark., 2017; Gökbulut, 2018; Ulusoy ve Olguntürk, 2018; Seymen, 2019; Poirier ve 
ark., 2019; Shen ve ark., 2019; Ikei ve Miyazaki, 2020; Aksoy, 2020) kullanıcıların yaş, cinsiyet, 
eğitim gibi bireysel özelliklerindeki farklılıkların ve iç mekânın boyut, malzeme, renk, eşya 
yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerindeki farklılıkların, mekan tasarım kalitesi üzerinde oluşturduğu 
algısal değerlendirmelerde önemli etkiye sahip olduğu belirtilmektedir (Coşgun ve Yıldırım, 2021). 
Yapılan araştırmalar, kullanıcıların eğitim durumunun mekânın algısal değerlendirmelerinde 
farklılıklara neden olabileceğini göstermektedir. Yapılan literatür araştırmasında, çeşitli iç 
mekanlarda yapılan algısal çalışmalar kapsamında kullanıcıların eğitim durumuna bağlı olarak 
mesleklerinin etkilerini inceleyen araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmalardan Hershberger (1970) çalışmasında, mimarların bir yapının estetik yönü ile 
ilgilenirken, mimar olmayanların genelde konfor ve hoşluk nitelikleriyle ilgilendiklerini 
belirtmektedir (Ertürk, 1984). Aksoy (1979) çalışmasında yaptığı “çevreyi bilinçli olarak ve estetik 
önceliklerle değerlendirme işleminden geçirmeyi tüm öğrenimi boyunca deneyimleyerek geliştirmiş 
olan mimar, meslek dışı kişilerin çevre algılamasından farklı bir düzeyde duyularını 
çalıştırmaktadır” açıklamasıyla mimar ve kullanıcı arasındaki algılama farklılıklarına işaret etmiştir 
(Ertürk, 1984). Gibson (1986) çalışmasında, mimarlık eğitimi almış bireylerin mekânı anlamdan ve 
yarardan soyutlayarak doku, renk, yüzey vb. gibi dizimsel özelliklerine dikkat ederek 
algılayabildiklerini; mimarlık eğitimi almamış olan bireylerin ise, çevreyi anlamsal ve yararsal 
düzeyde algıladıklarını ifade etmektedir (Müezzinoğlu, 2018). Coşgun ve Yıldırım (2021) 
çalışmalarında, tasarım eğitimi almayan katılımcıların belirlenen onbir sıfat çiftine göre daha 
olumlu yönde algılayarak değerlendirdiklerini, tasarım eğitimi alan katılımcıların ise aynı sıfat 
çiftlerine göre daha olumsuz yönde algılayarak değerlendirdiklerini ileri sürmüşlerdir.

Benzer şekilde Aydıntan (2001)’ın doku, renk ve ışık çevresel faktörlerini değişken olarak 
aldığı deneysel çalışmasında, bu faktörlerin yüzey ve mekân algılamasındaki yeri ve önemini 
mimarlar ve diğer kullanıcılar üzerinde incelemiş; sonuçta bu iki farklı kullanıcı grubunun algısal 
değerlendirmelerinde anlamsal farklılıkların oluştuğu belirlenmiştir. Aydıntan bu farklılığın 
nedenini şu şekilde açıklamaktadır; “mimarlar eğitimleri süresince devamlı yüzey, doku, renk, 
kenar, biçim vb. öğeler ile ilgilendiklerinden bu gibi öğeleri anlam ve yararlarından soyutlayarak 
algılama yeteneği kazanmışlardır. Öte yandan kullanıcılar ise böyle bir eğitim almadıklarından bu 
tür öğeleri algılarken onları anlam ve yararlarından ayıramamaktadırlar”. Dolayısıyla Aydıntan 
yapmış olduğu çalışmasında eğitim faktörünün iç mekân algısına etkisini açıkça belirtmektedir. 
Ertürk (1984)’ün yaptığı çalışmada ise mimarlık eğitimi almış olan kişilerin çevreyi kullanım, yarar 
ve anlam özelliklerinden soyutlayarak fiziksel özellikleri ile ön plana aldıkları; böyle bir eğitimden 
geçmemiş olan bireylerin ise çevreyi algılarken yararsal boyutu ön plana aldıkları tespit edilmiştir. 
Müezzinoğlu (2018)’nun eğitim mekânları üzerine yüzey renkleri ile ilgili yapmış olduğu daha 
güncel bir çalışmada, tasarım eğitimi almayan bireylerin, farklı renklerde tasarlanan mekânları 
tasarım eğitimi alan bireylere göre daha pozitif değerlendirdikleri belirtilmiştir. 
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Literatür araştırmalarında ulaşılan bilgiler doğrultusunda, katılımcıların eğitim durumunun 
olimpik yüzme havuzu tavanında kullanılan malzemelerin iç mekân çevresel faktörlerine yönelik 
algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkisini incelemek için yukarıda malzeme algısı üzerine 
incelenen yayınlara göre katılımcıların eğitim durumlarına göre oluşturulan araştırma hipotezi 
aşağıda verilmiştir.

H1: Tasarım eğitimi alan katılımcıların olimpik yüzme havuzu mekânlarının fiziksel çevre

faktörlerini tasarım eğitimi almayanlara göre daha olumsuz yönde algılayıp değerlendireceklerdir.

Araştırma hipotezini test etmek için kullanılan yöntemler aşağıda verilmiştir. 

2. YÖNTEM

Mimari mekânların geniş açıklıklarının geçilmesinde yaygın olarak kullanılan üç farklı 
taşıyıcı tavan malzemesinin katılımcıların algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini ölçmek 
için kullanılan araştırma yöntemi aşağıda verilmiştir.

2.1. Deneklerin Seçilmesi

Bu çalışmaya, Türkiye’nin çeşitli illerinde ikamet eden üniversite mezunlarının oluşturduğu 
toplam 376 kişi katılmıştır. Bunların %27,9’u kadınlardan (105 kişi), %72,1’i erkeklerden (271 
kişi), %29,3’ü 25-35 yaş (110 kişi), %42’si 36-45 yaş (158 kişi) ve %28,7’si ise 46 yaş ve üzeri 
(108 kişi) katılımcılardan oluşmaktadır. Deneklerin %19,1’i mimar (72 kişi), %58,5’i mühendis 
(220 kişi) ve %22,3’ü ise diğer meslek mensuplarından (84 kişi) oluşmaktadır.

2.2. Anket Tasarımı

Araştırma hipotezini test etmek için hazırlanan anket formu iki grupta ele alınmıştır. Birinci
grup katılımcılarla ilgili genel bilgi edinme amaçlı sorulardan, ikinci grup ise malzeme türünün 
mekân algısı üzerindeki etkilerinin belirlenmesini içeren sorulardan oluşmaktadır. Anketlerde 
katılımcıların deneyimlediği sanal olimpik havuz mekânlarının değerlendirilmesinde daha önce, 
İmamoğlu (1975), Yıldırım ve ark. (2007a; 2007b; 2007c; 2008;), Hidayetoğlu (2010), 
Müezzinoğlu (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda geçerli ve güvenilir bulunmuş ve 
pozitiften negatife doğru sıralanmış (1: olumlu, 7: olumsuz) yedi seçenekli sıralı sıfat çiftlerinin 
oluşturduğu anlamsal farklılaşma ölçeği kullanılmıştır. Bunlar; sıcak/ soğuk, aydınlık/ karanlık, 
geniş/ dar, çekici/ itici, ferah/ kasvetli-sıkıcı, yüksek/ alçak, samimi/ resmi, yakın/ uzak, iyi 
planlanmış/ kötü planlanmış, büyük/ küçük, özgür/ sınırlı-kısıtlı, sade/ karmaşık, huzur verici/ 
huzursuz edici, heyecan verici/ sakinleştirici, seyrek/ sıkışık sıfat çiftlerinden oluşmaktadır.

2.3. Deney Ortamının Tasarımı

Bu çalışmada, deney ortamı olarak kullanılan olimpik yüzme havuzu mekânlarının 

modellenmesinde sanal gerçeklik (Virtual reality) teknolojisinden faydalanılmıştır. Yoğun bir 

şekilde dijital teknolojiyle iç içe yaşanılan günümüzde, gerçek hayattan elde edilen bilgiler ile sanal 
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ortamlardan elde edilen bilgiler arasındaki benzerliklerin ve/veya farklılıkların ortaya konulması 

oldukça önem arz etmeye başlamıştır. Bilginin sanal ortamdan gerçek duruma en iyi transferinin 

elde edildiği çalışmalar, beceri aktarımı (bir duyusal modelden diğerine) ile mekânsal bilginin 

aktarılması (öğrenme durumundan test durumuna bilgi muhafazası) arasında bir ayrım yapmaktadır. 

Bazı çalışmalar, sanal ortamlardan edinilen mekânsal bilgiler ile gerçek ortamlardan elde edilen 

mekânsal bilgilerin oldukça benzer olduğunu ve sanal ortamdan gerçek ortamlara (sanal / gerçek 

aktarım) beceri ve / veya uzamsal bilginin etkin bir şekilde aktarıldığını göstermektedir (Wolbers ve 

ark., 2010; Wallet ve ark., 2013). Yapılan bazı deneysel çalışmalarda da (Tlauka ve ark., 2005; 

Tsunetsugu ve ark., 2005; Yıldırım ve ark., 2007a; Hidayetoğlu, 2010; Hwang ve ark., 2012; 

Yıldırım ve ark., 2014; Ayalp ve ark., 2014 ve 2017; Coşgun ve Yıldırım, 2021), görsel materyaller 

algısal davranışların ölçülmesinde teşvik edici ve açıklayıcı bir unsur olarak kullanılmakta ve dijital 

görsellerin kullanımının bilginin görselleştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğu 

vurgulanmaktadır. Hidayetoğlu ve ark. (2012) çalışmalarında, sanal mekânların doğru sonuçlara 

ulaşılmasını sağladığını ve gerçek çevre senaryolarından çok daha az masrafla elde edilebileceğini 

belirtmektedirler. Literatür, sanal ortamların bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini açıkça 

göstermektedir.

Bu araştırmanın deney ortamında kullanılan sanal olimpik yüzme havuzunun 

modellenmesinde daha önce FREA Mimari Bürosu tarafından hazırlanan üç boyutlu çizimlerden 

faydalanılmıştır. Daha sonra deneylerin yapılacağı üç farklı malzeme kullanılan taşıyıcı tavan 

sistemine sahip olimpik havuzun sanal gerçeklik gözlüğüne uyumlu şekilde sketchUp programında 

360 VR renderlarla (override field of view) görüş alanı geçersiz kılınarak küresel mekânlar 

modellenmiştir. Olimpik havuzun fiziksel çevre faktörlerini oluşturan tasarım ve ortam faktörleri 

arasında yer alan malzeme türünün mekân algısı üzerindeki etkilerinin belirlenebilmesi için 

katılımcıların farklı malzeme türü değişkenini deneyimlemesi gerekmektedir. Yapılan deneyin 

sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm çevresel faktörlerin kontrol altında tutulabildiği 

deney ortamlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu amaçla, deney ortamı olarak sketchUp 

programında tasarlanan ve modellenen 2800m2 alana sahip dikdörtgen planlı mekânı taşıyıcı tavan 

malzemeleri türü dışındaki diğer tüm fiziksel özellikler sabit tutulmuştur. Olimpik havuz mekânının 

üç farklı malzeme versiyonu deney ortamı olarak modellenmiştir (Şekil 1).
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Lamine Ahşap Tavan
https://api2.enscape3d.com/v3/

view/3ba0cdb9-0e1f-4ddd-
85af-f2e663e6ba6f

Ardgermeli Beton Tavan
https://api2.enscape3d.com/v3/

view/7e0d88ac-8cb1-44b0-
8579-94a15d6265cd

Çelik Tavan
https://api2.enscape3d.com/v3/

view/471f0719-5654-49c4-
bd5c-03b0297cba83

Şekil 1. Olimpik yüzme havuzunun tavanında kullanılan taşıyıcı malzemeler

2.4. Deneylerin Uygulanması

Tasarlanan sanal olimpik havuzun mekânsal kalitesini belirlemek için 376 katılımcıya 
araştırma anketi uygulanmıştır. Anketler, 2021 yılının Şubat ayında Google Formlar arayüzünde 
oluşturulan online anket formu uygulaması ile iki haftalık bir süreçte ve her bir anket yaklaşık 10 
dakikada doldurulmuştur. Anketin ilk aşamasında katılımcılara araştırmaya yönelik tanıtıcı bilgiler 
verilmiş ve ardından sanal olimpik havuz mekânlarının dijital görselleri ile artırılmış sanal gerçeklik 
teknolojisiyle hazırlanmış üç boyutlu videoları 15 sıfat çiftinden oluşan anlamsal farklılaşma 
ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Deneylerden elde edilen veriler SPSS programına 
girilerek gerekli analiz çalışmaları yapılmıştır.
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2.5. İstatistiksel Analiz

Araştırmada olimpik havuzun tavanında kullanılan taşıyıcı malzemelerin katılımcıların 
algısal değerlendirmeleri üzerinde oluşturduğu etkiler bir anket yardımıyla ölçülmüştür. Bu amaçla, 
katılımcıların farklı tavan malzemesi kullanılan olimpik havuz mekânının fiziksel çevre faktörlerini 
değerlendirmeleri “bağımlı değişken” olarak; meslek durumu ise bağımsız değişken olarak kabul 
edilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin Cronbach Alpha güvenilirlik testleri yapılmış, 
yüzdeleri, kategorik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiş, bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasındaki farklılıkların P < 0.05 düzeyinde istatistiksel olarak önemli olup olmadığı 
tekli yönlü varyans analiziyle (ANOVA) test edilmiştir. Değişkenlerin ortalama değerleri ve 
karşılaştırılmaları ise grafiksel anlatımlar ile gösterilmiştir.  

3. BULGULAR

3.1. Güvenilirlik Analizi

Çalışmada elde edilen verilerin güvenilirlik testleri Cronbach alfa ile yapılmış olup, ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı 0,972 olarak bulunmuştur. Ölçekte kullanılan bağımsız değişkenlerin ve 

ölçeğin güvenilirlik katsayısı Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Cronbach alfa güvenilirlik analizi sonuçları

Bağımlı Değişkenler Bağımlı Değişken 
Güvenilirliği Ölçek Güvenilirliği

Sıcak/ Soğuk 0,971

0,972

Aydınlık/ Karanlık 0,970
Geniş/ Dar 0,970
Çekici/ İtici 0,969
Ferah/ Kasvetli-Sıkıcı 0,969
Yüksek/ Alçak 0,970
Samimi/ Resmi 0,970
Yakın/ Uzak 0,970
İyi Planlanmış/ Kötü Planlanmış 0,969
Büyük/ Küçük 0,970
Özgür/ Sınırlı-Kısıtlı 0,969
Sade/ Karmaşık 0,970
Huzur Verici/ Huzursuz Edici 0,969
Heyecan Verici/ Sakinleştirici 0,971
Seyrek/ Sıkışık 0,970

Tablo 1’de, 15 sıfat çiftinden oluşan ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,972 olduğu görülmektedir. 
Daha önce Cronbach (1951) ve Panayides (2013) tarafından yapılan çalışmalarda tüm unsurlar için 
alfa güvenilirlik katsayılarının 0,70’in üzerinde çıktığında “güvenilir” olarak kabul edilebileceği 
bildirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen Cronbach alfa katsayılarının tüm bağımlı değişkenler için 
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0,70’in üzerinde olduğu görülmektedir. Buna göre, elde edilen veriler “yüksek güvenilirlik” 
düzeyinde kabul edilebilir.

3.2. Araştırma Bulguları

Bu kısımda, üniversite mezunu katılımcıların mesleklerine göre (mimar, mühendis, diğer 

meslekler) olimpik yüzme havuzu mekânlarının fiziksel çevre faktörlerini değerlendirmeleri 

arasındaki farklılıklar istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Yapılan analizlerden elde edilen 

verilerin kategorik ortalaması, standart sapma değerleri ve ANOVA testi sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların mesleklerine göre bağımlı değişkenlerin ortalama, standart sapma ve 
ANOVA testi sonuçları

Bağımlı Değişkenler

Meslek
ANOVA Testi

Mimar Mühendis Diğer

Ma SD HG M SD HG M SD HG F df Sig.

Sıcak/ Soğuk 3,45 1,81 B 3,24 1,80 B 2,83 1,72 A 7,827 20,000*

Aydınlık/ Karanlık 3,13 1,50 B 3,06 1,64 AB 2,79 1,50 A 3,309 20,037*

Geniş/ Dar 2,84 1,44 A 3,01 1,65 A 2,73 1,53 A 3,025 20,049*

Çekici/ İtici 3,26 1,53 B 3,13 1,62 AB 2,86 1,57 A 4,022 20,018*

Ferah/ Kasvetli-Sıkıcı 3,17 1,64 B 3,12 1,63 B 2,72 1,60 A 6,317 20,002*

Yüksek/ Alçak 3,26 1,66 B 3,16 1,63 AB 2,89 1,65 A 3,346 20,036*

Samimi/ Resmi 3,46 1,73 B 3,27 1,71 AB 2,97 1,82 A 4,880 20,008*

Yakın/ Uzak 3,44 1,59 B 3,17 1,62 AB 2,87 1,65 A 7,427 20,001*

İyi Planlanmış/Kötü 
Planlanmış 2,97 1,44 A 2,95 1,59 A 2,71 1,61 A 2,281 20,103**

Büyük/ Küçük 2,87 1,40 AB 3,01 1,53 B 2,70 1,45 A 4,151 20,016*

Özgür/ Sınırlı-Kısıtlı 3,25 1,66 B 3,18 1,61 B 2,83 1,53 A 5,255 20,005*

Sade/ Karmaşık 2,79 1,61 A 2,82 1,60 A 2,52 1,54 A 3,434 20,033*

Huzur Verici/ Huzursuz 
Edici 3,25 1,46 B 3,10 1,61 AB 2,80 1,64 A 5,116 20,006*

Heyecan Verici/ 
Sakinleştirici 3,38 1,37 B 3,21 1,49 B 2,86 1,46 A 7,935 20,000*

Seyrek/ Sıkışık 3,38 1,43 B 3,10 1,60 AB 2,81 1,58 A 7,999 20,000*
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Not: * p< 0,05 ve p< 0,10 düzeylerinde önemlidir.   
M: Ortalama değer, SD: Standart sapma, HG: Homojenlik grubu, F: F Değeri, df: Serbestlik 

Derecesi.
a: Değişken ortalamaları 1’den 7’e kadar sıralanmıştır. Yüksek değer olumsuz cevapları 

göstermektedir.

Tablo 2’de verilen ortalama değerlere göre, üç farklı meslek grubunu oluşturan katılımcıların 

olimpik yüzme havuzu mekânlarının fiziksel çevre faktörlerine yönelik algısal değerlendirmeleri 

arasında tüm sıfat çiftleri için istatistiksel açıdan p< 0.05 / p< 0.10 düzeylerinde anlamlı 

farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, katılımcıların mesleklerinin mimari mekânların 

fiziksel çevre faktörlerine yönelik algısal değerlendirmeleri üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu sonuçların grafiksel ifadesi Şekil 2’de verilmiştir.

Not: Yüksek değişken ortalamaları daha negatif cevapları göstermektedir.

Şekil 2. Katılımcıların mesleklerinin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisi

Şekil 2’de verilen grafiğe göre, tasarım eğitimi almayan diğer meslek grubu katılımcıların en düşük 

olumlu değerleri aldığı, tasarım eğitimi alan mimarların ise en yüksek olumsuz değerleri aldığı 

görülmektedir. Diğer taraftan, mimarların geniş/dar ve büyük/küçük sıfat çiftleri için mühendislere 

oranla daha olumlu değerler aldığı, iyi planlanmış/kötü planlanmış ve sade/karmaşık sıfat çiftleri 

için ise birbirine yakın değerler aldığı görülmektedir. Bu sonuca göre, H1’de öne sürülen “Tasarım 

eğitimi alan katılımcıların olimpik yüzme havuzu mekânının fiziksel çevre faktörlerini tasarım 
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eğitimi almayanlara göre daha olumsuz yönde algılayıp değerlendireceklerdir.” hipotezi 

desteklenmiştir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Çalışmanın bu kısmında, tasarım eğitimi alan bireyler ve tasarım eğitimi almayan bireylerin 
olimpik yüzme havuzu iç mekân çevresel faktörlerinin algısal değerlendirmeleri arasındaki 
farklılıklara ilişkin elde edilen sonuçlar ve çözüm önerileri ele alınmıştır.

Yapılan analizlerde, tasarım eğitimi alan katılımcılar ile tasarım eğitimi almayan 
katılımcıların algısal değerlendirmeleri arasında önemli farklılıkların olduğu belirlenmiştir. Buna 
göre, tasarım eğitimi almayan diğer meslek grubu katılımcıların değerlendirme sonuçlarına 
bakıldığında tüm sıfat çiftleri için en düşük olumlu değerleri aldığı, tasarım eğitimi alan mimarların 
ise en yüksek olumsuz değerleri aldığı görülmektedir. Ayrıca, mimarların algısal 
değerlendirmelerinde geniş/dar ve büyük/küçük sıfat çiftleri için mühendislere oranla daha olumlu 
bir yaklaşım sergilediği, diğer taraftan iyi planlanmış/kötü planlanmış ve sade/karmaşık sıfat çiftleri 
için ise algısal değerlendirme skorlarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar 
araştırma hipotezinde öne sürülen “Tasarım eğitimi alan katılımcıların olimpik yüzme havuzu 
mekânlarının fiziksel çevre faktörlerini tasarım eğitimi almayanlara göre daha olumsuz yönde 
algılayıp değerlendireceklerdir.” hipotezini desteklemiştir. Bu bulgular aynı zamanda daha önce 
Hershberger (1970), Aksoy (1979), Gibson (1986), Aydıntan (2001), Ertürk (1984), Müezzinoğlu 
(2018), Coşgun ve Yıldırım (2021) çalışmalarında da elde ettikleri sonuçlarla uyumlu bulunmuştur.

Yukarıda ele alınan sonuçlar, bireylerin aldıkları eğitimin mimari mekânların algılamasında 
önemli düzeyde etkili olduğunu göstermektedir. Tasarım eğitimi almayan bireylerin tasarım eğitimi 
alan bireylere göre daha az eleştirel bir tutum içinde oldukları ve daha olumlu değerlendirmelerde 
bulundukları görülmektedir.
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Abstract 
This research is aiming to study livelihood resources and determinants of income 

diversification of itinerant scrap buyers in the Mekong River Delta (MRD), as well as their role in 
solid waste management. The study used data collected by directly interviewing 128 respondents 
who are itinerant scrap buyers in 5 provinces in the MRD, including Can Tho, Soc Trang, An 
Giang, Long An, and Ca Mau. The descriptive statistical method is employed to analyze the 
situation, Ordinary Least Square (OLS) models to determine the determinants of income 
diversification and total household income. The research theory applied in this study is based on the 
sustainable livelihood analysis framework developed by the United Kingdom Department for 
International Development (DFID) (2000), including human resources, physical resources, natural 
resources, financial resources, and social resources. Results show that more than 60% of itinerant 
scrap buyers are female and have a wide range of ages. In which, 25% of them work on average 
more than 7.3 hours/day, equivalent to 6.8 days/week, and 28 days/month with an average income 
of US$4.26/day (VND99,545), equivalent to US$124.06/month (VND2,896,821). Interestingly, this 
income is higher than the urban near-poor level regulated by the Vietnam government. The results 
of the OLS regression model show that the determinants of total households’ income are health 
status, gender, urban location type 1, the amount of potential savings, and informal credit 
participation. Meanwhile, variables such as health status, urban location, the amount of potential 
savings, and informal credit participation have the effect of diversifying farm household income. 
Thus, if the informal waste recycling sector is supported and regulated by proper management from 
the government, it will not only contribute to diversifying incomes for poor households but also 
help to diversify poor households’ income, especially income for women, which is vulnerable and 
also lower than male income in the MRD. 

Keywords: waste management, informal recycling, sustainable livelihood. 
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1. Introduction
According to statistics from the General Statistics Office (2020), the unemployment rate 

among migrant workers from rural to urban areas accounts for more than two-thirds (69.7%) of the 
number of unemployed migrant workers. It is worth noting that the unemployment rate among 
female migrant workers is higher than that of male migrant workers. It is forecast that the migration 
rate from rural to urban areas will increase due to the effects of climate change. This has put a lot of 
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pressure on stabilizing the welfare in big cities, such as creating jobs and stabilizing livelihoods. 
Meanwhile, in urban areas, the problem of urbanization and environmental pollution is becoming 
more and more serious. Environmental pollution is becoming a problem in most countries around 
the world. According to statistics of the General Department of Environment (2016), the amount of 
domestic solid waste generated in urban areas is about 38,000 tons/day with an average increase of 
12% per year. Urban solid waste has an organic rate of about 54-77%, recyclable waste (plastic and 
metal components) accounts for about 8-18%. Environmental pollution due to solid waste has 
become a big challenge no less than climate change. Currently, in the Mekong River Delta (MRD), 
waste collection and recycling rely heavily on informal itinerant waste buyers (IWB). This force 
makes a great contribution to reducing the amount of solid waste released into the environment and 
helps to create jobs for people migrating from other areas to urban areas. Therefore, research to 
identify livelihoods and propose solutions to diversify income for this population is necessary. 

2. Research Methods 
The study conducted interviews with 128 respondents who are itinerant waste buyers in 5 cities 

in the MRD, including Can Tho city (urban-type 1), Soc Trang city, Long Xuyen city, Tan An city, 
and Ca Mau city (urban-type 2 city). Therefore, the data analyzed in the research is highly 
representative and can be generalized to the MRD. The sampling method used in this research is 
stratified randomization combined with a relational network.  

The theoretical framework of sustainable livelihoods of The UK Department for International 
Development - DFID (2001) is the basis for determining the factors affecting the total income of 
IWB and the level of income diversification with different livelihood resources. The independent 
variables in the model include Working_con, Goodhealth, Moderatehealth, Retiremale, 
Non_retiremale, Retirefemale, Urbantype1, Urbantype2, Potentialsaving, Tgtontine. Livelihood 
resources include human resources, material resources, natural resources, financial resources, and 
social resources. Therefore, based on the theoretical framework of sustainable livelihoods of DFID 
(2001) and previous empirical studies, this study uses variables for analysis as follows. 
Human resources: 
DFID's Sustainable Livelihoods Framework (2001) states that human resources represent skills, 
knowledge, workability, good health, and creativity. For IWB, human resources include labor 
capacity, education, and health (Adama, 2012; Didero, 2012). Therefore, human resources in this 
study are measured through the variables Working_con, Goodhealth, Ttkha, Retiremale, 
Non_retiremale, and Retirefemale. These variables are explained below: 

The variable Working_con is a quantitative variable that is measured by the proportion of labor 
in the IWB household (%). This variable is calculated by dividing the number of working-age 
members of the IWB household by the total number of members of the IWB household. Members 
of working-age contribute to the total income of the household, so households with a higher 
proportion of workers will have a higher total income. It is expected that this variable has a positive 
correlation with the total income variable of the household. 

The health status of IWB is a factor of human resources. In this study, the health status factor 
consisted of four attributes, excellent health, good health, average health, and weak health. The 
health status factor is included in the linear regression model by two variables Goodhealth and 
Moderatehealth and the base group is the average and weak health group. The variable Goodhealth 
is a dummy variable that takes two values, Goodhealth = 1 if the IWB is in the healthy group, and 
Goodhealth = 0, if the IWB is not in the good health group. The variable Moderatehealth is a 
dummy variable that takes two values, Moderatehealth = 1 if the IWB is in the moderate health 
group, and Moderatehealth = 0 if the IWB is not in the moderate health group. 
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Combining the gender and age factors of the IWB can be classified into four groups, male in 
retirement age, male in working age, female in retirement age, and female in working age. This dual 
feature is included in the linear regression model using Retiremale, Non_retiremale, and 
Retirefemale variables. The Retiremale variable is a dummy variable that takes two values, 
Retiremale = 1 if the IWB is male and of retirement age, and Retiremale = 0, if the IWB does not 
have this feature. The Non_retiremale variable is a dummy variable that takes two values, 
Non_retiremale = 1 if the IWB is male and of working age, and Non_retiremale = 0, if the IWB 
does not have this feature. The variable Retirefemale is a dummy variable that takes two values, 
Retirefemale = 1 if the IWB has female characteristics and is of retirement age, and Retirefemale = 
0, if the IWB does not have this characteristic. 
Natural resources and material resources 
The sustainable livelihoods framework considers natural capital to be natural resources and their 
services. In the research of workers in the informal recycling sector, the main natural resource is the 
amount of waste generated (Nzeadibe et al., 2012; Rouse and Ali 2001) because the generated 
waste contains a large amount of waste (Thanh et al., 2010). Based on these statements, the study 
has selected the urban-type factor to represent the natural resources of the IWB. In Vietnam, 
depending on the speed of urbanization, each city, either directly under the province or directly 
under the central government, will be classified as a grade 1 city, grade 2, or grade 3 city. The 
amount of solid waste generated depends on the speed of urbanization (Ministry of Natural 
Resources and Environment, 2016; 2017; 2020). Therefore, it is possible to use the urban-type 
factor representing the amount of waste generated. In addition, the urban-type factor is also used to 
represent the infrastructure factor, which is an element of physical resources (Adama, 2012; Didero, 
2012). The urban-type factor is included in the model by two variables Urbantype1 and Urbantype2. 
The variable Urbantype1 is a dummy variable that takes two values, Urbantype1 = 1 if the IWB is 
in type 1 urban city, and Urbantype1 = 0, if the IWB is not in type 1 urban city. The variable 
Urbantype2 is a dummy variable that takes two values, Urbantype2 = 1 if the IWB is in type 2 
urban city, and Urbantype2 = 0, if the IWB is not in type 2 urban city. 
Financial resources 
DFID (2001) states that financial resources include available reserves, savings, cash, bank deposits 
or liquid assets, and regular cash flows, government subsidies. Specifically for the case of workers 
in the informal waste recycling sector, Adama (2012) and Didero (2012) show that the financial 
resource of workers in the informal recycling sector is income. income from the collection and sale 
of scrap. Because scrap income can contribute to a household's total income to cover their living 
and the rest of the income can become potential savings. Therefore, the study uses the potential 
savings factor to represent the financial resources of IWB. The savings factor is included in the 
model through the variable Potentialsaving. The variable Potentialsaving is a dummy variable that 
takes on two values, Potentialsaving = 1 if the IWB's household net income is greater than 0, and 
Potentialsaving = 0, if the IWB's household net income is equal to or less than 0. 
Social resources 
Social resources include the networks of connections, membership relationships, and relationships 
of trust on which individuals rely to make the best use of their resources (Coleman, 1990) and to 
pursue their livelihoods. sustainable design (Ellis, 1999). Workers in the informal waste recycling 
sector are mostly rural-urban migrants, due to difficult agricultural production conditions (Schenck 
et al., 2018), the impact of saltwater intrusion (Ministry of Natural Resources and Environment, 
2019). Therefore, the social relationships of workers in the informal waste recycling sector often 
come from social relationships and informal networks (Adama 2012; Didero, 2012). Thanks to 
these informal social relationships, workers can support each other financially in the form of “hui” 
– informal tontine. Therefore, this factor of participation is used to represent the social resources of 
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IWB. Simultaneously, with the advantage of being a simple form of credit, the IWB can take 
advantage of other people's savings to fulfill some practical purpose of the household or the IWB 
itself. Therefore, the participation factor is also considered a representative factor for the financial 
resources of the IWB. The participating factor tontine is included in the model as a variable 
Tgtontine. The variable Tgtontine is a dummy variable that takes two values Tgtontine = 1 if the 
IWB participates in a tontine, and Tgtontine = 0, if the IWB does not participate in a tontine. 
The study uses a linear regression model to analyze the factors affecting the total income of IWB, 
the factors that represent livelihood outcomes, and the degree of income diversity of NMPL 
households. The linear regression model has the form:ℎ = + + ℎ ℎ + ℎ ℎ ++ + + 1 + 2+ + += +  _ + ℎ ℎ + ℎ ℎ +  + _ + +  1 + 2+  + +                                       
In which the dependent variable LnIncome is measured by the ln of the total income of the IWB 
household and the dependent variable SID is the level of income diversity of the IWB household. 
The degree of income diversification is measured by the formula = 1 −  ∑ ; 
where Pj is the share of the jth income in total income.

3. Results and discussions

3.1 Demographic characteristics of IWBs

The research results show that although the workers in the informal waste recycling sector in 
general and IWB, in particular, is considered a heavy job because it is a job without the support of 
modern machinery and must be done outdoors. Therefore, this job seems only suitable for workers 
with muscular strength and good health to overcome the extremes of the weather. However, an 
interesting point from the results of our survey in the MRD is that their age ranges from 16 to 78 
years old, with the average age being 51.78 years old. This age is much higher than the average age 
of IWB in Hanoi in 2006, about 38 years old (Mitchell, 2008). However, the age of IWB in the 
MRD is quite similar to the age of scrap pickers in Cape Town and Durban, South Africa, from 30 
to 80 years old, respectively (Benson and Vanqa-Mgijima, 2010) and 23 to 72 years old (McLean, 
2000). Another interesting thing is that the number of female workers doing scrap collection in the 
MRD is higher than the number of male workers. The proportion of women participating in scrap 
collection activities in the MRD accounts for 60.16% of the total number of interviewed legal 
tenderers. This rate is similar to the 1990 survey data of DiGregorio (1994), 58% of IWB 
interviewed. This proportion increased sharply to 94% in 2006 (Mitchell, 2008). But this is different 
from the percentage of women involved in informal waste recycling in Mongolia, 17% of the 220 
respondents (Uddin and Gutberlet, 2017) and in Lagos, Nigeria, 13.4% out of a total of 112 
respondents (Afon, 2012). Thus, if the recycling sector with the role of NTMs as the main one is 
supported and properly managed, it will not only diversify incomes for poor households but also 
help increase incomes for poor women. vulnerable to external factors and also have lower income 
than men, especially in the MRD. 

In addition, although this is a hard job, most of the legal tenders in the MRD are very attached to 
scrap trading, their number of years working in scrap trading is on average 16 years, the highest 
case is 47 years. The reason that IWB stick with the profession is largely the freedom that this job 
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gives them. The freedom here is the initiative in allocating their time for scrap collection and family 
care. However, Schenck et al. (2018) suggest that some of the reasons why workers in developing 
countries choose informal waste recycling jobs are related to their lack of necessary conditions to 
work in the formal economy, for example, without a vocational certificate, not attending school, or 
not completing higher education. This feature is quite similar to the characteristics of legal 
malpractices in the MRD when up to 17.97% of legal malpractices cannot go to school and 52.34% 
of legal malpractices attend primary school and only 3.91% have vocational training certificates. 
Moreover, this characteristic is also characteristic of workers in the informal waste recycling sector 
in India, where 80% of people are illiterate and 20% of people have primary school education 
(Agarwal et al. 2005), and in Lagos, Nigeria, 18.8% of respondents did not attend school and 51.8% 
of respondents attended primary school (Afon, 2012). 

3.2 Work characteristics of IWBs

IWB working time is completely decided by the individual, however, since the working time of the 
employee is considered an important factor for income generation from the informal recycling 
sector (Schenck et al., 2018) so workers with better health will try to work harder to earn income. 
The average working time of IWB is 7.3 hours/day, 6.8 days/week, and 28 days/month. This data 
shows that the working time of IWBs is more than that of workers in the formal sector, which is 8 
hours/day and 5 days/week. However, the working time of IWBs in the MRD is 8 hours/day and 5 
days/week is quite similar to the working hours of IWBs in Freetown, Sierra Leone averaging 9 
hours/day because they believe that the long working hours, the higher their chances of receiving 
more income (Fofana, 2009). Besides the working time factor, the factor of finding and retaining 
customers is also a factor contributing to income generation for IWB. Therefore, 81.25% of IWB in 
the MRD own at least one mobile phone to use for communicating with customers. IWB's 
customers are mostly households with a large amount of scrap for sale. These customers are self-
searched by IWB and are rarely referred by anyone. 

Although many types of scrap can be recycled, most IWBs in the MRD only buy a few common 
types such as iron, copper, aluminum, plastic, paper, and glass. These are scraps that are collected 
by the scrap yard. IWB collected an average of 72.42 kg/day, of which the amount of paper scrap 
was 41.5%, the amount of recyclable metal accounted for 32.98%, the amount of recycled plastic 
accounted for 24.77%, and the amount of glass only 0.73%. 
Table 1. Classification and quantity of purchased scraps 

Types of scrap Average (kg/day) Proportion (%)

Metal 23,96 32,98

Glass 0,33 0,73

Plastic 18,19 24,78

Paper 28,94 41,51

Total 71,42 100,00

Source: Survey data, 2019

3.3 Income structure, level of income diversification, and impact of livelihood 
resources on the total income of the IWB's household 
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Income structure and income diversity of IWBs' households 
The income from the scrap collection of IWB in the MRD is the product of the amount of scrap 
collected with the difference between the customer's scrap purchase price and the scrap selling 
price. Another interesting finding is that income from this activity brings to the IWB an average of 
Ú$4.26/person/day, equivalent to US$124.06/person/month. This income level is higher than the 
urban near-poor income level, which is US$55.67/month, as stipulated in the Decision on the 
promulgation of the multi-dimensional poverty line for the period 2016-2020 (Government, 2015) 
but lower than the minimum wage in Region II, US$167.88/month, as stated in the decree on 
regional minimum wages for employees working under labor contracts (Government, 2019). This 
shows that income from informal waste recycling helps workers to cover their expenses and not 
become a burden on society. This feature is also reflected in the study by Uddin and Gutberlet 
(2018), where informal waste recycling is the main source of livelihood for 78% of scrap pickers in 
Mongolia. Moreover, the work of collecting scrap has helped 22.3% of TMPL from 60 to 78 years 
old in the MRD find their income and do not need subsidies from their children. Besides, according 
to the survey results, the average total income of the NMPL household is about US$276.38/month 
and the total expenditure for 3.8 people/household is about 4,286,992 VND/month can still save an 
amount of US$92.78/month. In addition to income from scrap collection, IWB households also 
have income from agricultural activities, formal non-agricultural activities, and informal non-
agricultural activities. Although there are many sources of income, income from scrap collection is 
still the main income-generating activity for IWB's family. IWB households have income from 
scrap collection, accounting for 70.59% of the total income of the whole household. This income in 
IWB households is higher than income from other sources, possibly because many members of the 
household have a job in collecting scrap (there are 27.34% of IWB households with 2 or more 
members) and 64.06% of IWB households think that the income from scrap collection is enough to 
cover the whole family's expenses. 

Fig. 1. Classification of IWBs’ household income sources 
Note: US$1 was equal to 23,350 Vietnamese Dongs (VND) on January 01, 2021 

Factors affecting income diversity and total income of IWBs' households 

Household income sources 
 

Agriculture US$2.41/month (0,72%)
  

Non-agriculture 

Formal 
US$27.20/month 
(8,44%)   

Informal 

Scrapt buying 
US$169.90/month (70,59%) 

Sel-employment 
US$29.16/month (8,17%) 

wage employment 
US$47.71/month (12,07%) 
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The results of the OLS regression of the factors affecting the level of income diversity and total 
income of the IWB household are presented in Table 2 below. 

Table 2. Factors affecting income diversity and total household income of IWBs 
Model 1 Model 2

Variables Coefficients Coefficients

Working_con -0,0441631ns 0,1441603ns

Goodhealth 0,1436454*** 0,3644894***

Moderatehealth 0,1062555* 0,2346652*

Retiremale 0,043157ns -0,2454584ns

Non_retiremale -0,0468423ns -0,1136523ns

Retirefemale 0,0070623ns -0,2317484*

Urbantype1 0,0100021ns 0,3945804***

Urbantype2 0,1134228** 0,131359ns

Potentialsaving 0,2079453*** 0,7409177***

Tgtontine 0,148853** 0,3828389**

Hằng số -0,0736438ns 14,49919***

Dependent variable: SID

No. of observations: 125

Dependent variable: LnIncome

No. of observations: 125

F-value: 3,66 F-value: 12,44

Prob>F: 0,0003 Prob>F: 0,0000

R2: 0,1768 R2: 0,4597

Source: Survey data, 2019 
Note: *, ** and *** are statistically significant at 10%, 5%, and 1%, respectively, and ns are not 
statistically significant, and "-" is the non-incidental expense 
This research has conducted the White test, checking the phenomenon of homoskedasticity, and 
correlation coefficient, and multicollinearity. The test results show that both linear regression results 
do not violate the assumption of perfect multicollinearity. Although the results of the linear 
regression analysis of factors affecting the level of income diversity do not violate the assumption 
of variable variance, the results of the linear regression analysis of factors affecting the total income 
of IWB households violate the assumption of homoskedasticity. Therefore, the study used a robust 
subcommand to overcome this phenomenon. Regression results show that income diversity and 
total income are higher in IWB households with better health and IWB families with female 
representatives under 55 years old. This shows that IWB households effectively use human 
resources to seek income and diversify income. At the same time, the level of income diversity and 
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total income is also higher among IWB households in cities with a higher degree of urbanization. 
Thus, IWB households have taken advantage of physical and natural resources to improve income 
and disperse the income risks of households. In addition, IWB households with higher savings 
capacity and participation in “tontine” will have higher income and income diversity. From here, it 
can be seen that social resources play an important role in the livelihood strategy as well as the 
livelihood outcomes of the IWB households. 

4. Conclusions 
This study aims to understand income sources and factors affecting income and income 
diversification of IWBs in the MRD. Analytical data from a direct survey of respondents in 
provinces in the region are classified by the degree of urbanization. Research results show that 
income from scrap collection accounts for more than 70% of total household income. In addition, 
the household that collects scrap also has income from activities such as agriculture, formal non-
agriculture, and informal non-farm activities. Thus, although there are many sources of income 
generation, income from scrap collection is still the main income-generating activity for IWB's 
family. The results of the regression analysis show that income diversity and total income are also 
higher among households in cities with higher urbanization. This shows that the IWBs' households 
have effectively used human resources to seek income and diversify their incomes, have taken 
advantage of material resources and natural resources to improve the quality of life, income, and 
distribution of household income risk. In addition, IWB households with higher savings capacity 
and participation in “tontine” will have higher income and income diversity. From here, it can be 
seen that social resources play an important role in the livelihood strategy as well as the livelihood 
outcomes of the IWB households. Based on the results of this study, the government needs to have 
very specific policies to support these people, issue-specific laws to ensure their role as an official 
recycler, contributing to the conservation of this group, from this protecting the environment and 
stabilize the lives of low-income immigrants. 
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Abstract 
The aim of this study is to examine Computer Programming students' attitudes towards 

programming. For this purpose, the "Programming Attitude Scale" developed by Koç (2020) was 
used to collect data. The study group of the research consists of 123 students studying in the 
Computer Programming department of three state universities located in different geographical 
regions of Turkey. The data were collected online electronically and analyzed with the SPSS 25 
package program. According to the results of the research, it was seen that the students' attitudes 
towards programming were positive. In addition, male students have more positive attitudes 
towards programming than female students, In addition, 2nd grade students to 1st grade students, 
and vocational and technical high school graduates compared to other high school graduates.  

Keywords: Attitude, programming, computer programming students. 

INTRODUCTION 
Programming is gaining more importance day by day, especially depending on the 

developments in technology. Today, especially in developed countries, continuous improvements 
are made for programming teaching, budgets are allocated in this direction and programming 
education is applied to primary school students (Gürer and Tokumacı, 2020).  Today's students 
are expected to have acquired 21st century skills such as creativity, critical thinking, 
communication, cooperation, productivity and responsibility when they graduate (Özturk and 
Altun-Yalçın, 2020). Applying programming instruction to elementary school students helps 
students acquire some of these skills at an early age. 

Programming, which requires abstract thinking, logical thinking and program solving 
skills, is described by students as complex and difficult. It is known that many programming 
students have problems in the process of gaining the necessary programming competencies (Lin, 
2016; Yükseltürk and Altıok, 2017). Dasuki and Quaye (2013) stated that students had difficulty 
in understanding basic concepts and writing a program without errors in the first lessons. One of 
these problems is the negative attitudes of students (Korkmaz and Altun, 2013). Attitude, which 
covers an important part of emotional learning, has important effects on our behavior (Gunbatar, 
2018). Considering that there is a positive relationship between attitude and success, it can be 
said that high students' attitudes towards programming will increase their success in this subject. 
For this reason, it is important to carry out studies in order to determine students' attitudes 
towards programming and to ensure that they develop positive attitudes towards programming. 

The purpose of this research is to examine the attitudes of the students of the Computer 
Programming department towards programming in terms of various variables. For this purpose, 
the study was handled within the framework of the following sub-problems: 

1- What is the level of computer programming students' attitudes towards programming? 
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2- Is there a statistically significant difference in students' attitudes towards programming 
according to the gender variable? 

3- Is there a statistically significant difference in students' attitudes towards programming 
according to the grade level variable?

4- Is there a statistically significant difference in students' attitudes towards programming 
according to the variable of the type of high school they graduated from? 

MATERIALS AND METHODS 
General scanning model was used in the research. According to Karasar (2012), the 

scanning model is; approach that aim to describe a situation as it exists, in which the subjects of 
the research are defined in their own conditions and as they are, and there is no effort to change 
or influence the variables in any way. 

Study Group 
The research was carried out in the spring semester of the 2020/2021 academic year. The 

study includes 150 Computer Programming students studying at three state universities in 
different geographical regions of Turkey. The scale was delivered to the students online and the 
data were collected electronically. After excluding 27 students who filled in the scale 
incompletely or not at all, the remaining 123 students formed the study group. Some demographic 
information of the study group is presented in Table 1. 

Table 1. Demographic information 

Variable f %

Gender Female 59 48,0
Male 64 54,0

Grade 1st Grade 61 49,6
2nd Grade 62 50,4

Type of high 
school graduated

Technical 65 52,8
Other 58 47,2

Total 123 100,0

Data collection tool 
The scale used to collect data consists of two parts. The first part of the scale is the 

information form with questions such as gender, grade level and type of high school graduated. In 
the second part of the scale, the “Attitude towards Programming Scale” developed by Koç (2020) 
and tested for validity and reliability was used. The scale consists of a total of 17 items under a 
single factor in a 5-point Likert type. Because an item was expressed negatively, it was reverse 
coded. The Cronbach Alpha coefficient, which was used to calculate the internal consistency of 
the scale, was calculated as .935. According to this result, it can be said that the scale is highly 
reliable (Çalış-Duman and Aksoğan, 2020).

Analysis of Data 
In order to determine whether the distribution of the research data shows a normal distribution, 
the normality test was performed and the information about the results is shown in Table 2. 
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Table 2. Normality test results

Skewness Kurtosis
-0.0395 -0.880

According to the data in Table 2, it is seen that the kurtosis and skewness are between -1 
and +1. According to this result, parametric tests were used in statistical analysis since the data 
were assumed to be normally distributed (Aksoğan, 2020). Independent sample t-test analysis 
was performed to determine whether there is a statistical difference between programming 
attitude scores according to gender, grade level and type of high school graduated. 

RESULTS 
The first sub-problem of the research, "What are the attitudes of Computer Programming 

students towards programming?" The statistical analyzes made for the answer to the question and 
the information on the scores the students got from the scale are shown in Table 3. 

Table 3. Attitude levels of Computer Programming students towards programming 

Scale f x̅
Attitude towards programming 123 3.71

According to Table 3, the average of the scores the students got from the scale of attitudes 
towards programming is x̅ = 3.71. According to this result, it can be said that students' attitudes 
towards programming are generally positive. 

The second sub-problem of the research, "Is there a statistically significant difference in students' 
attitudes towards programming according to the gender variable?" Statistical analyzes were made 
for the answer to the question, and the results of the independent sample t-test, which was 
conducted to determine whether the difference was significant or not, are shown in Table 4. 

Table 4. Independent sample t-test results according to gender variable 

Gender f x̅ SS t df p
Female 59 3.54 .897 -2.180 121 .032*Male 64 3.87 .780

                            * p<.05 

According to Table 4, the mean score of male students from the scale of attitudes towards 
programming (x̅ = 3.87) is higher than the average score of female students (x̅ = 3.54). According 
to the results of the independent sample t-test performed to determine whether the difference is 
statistically significant, it is seen that the difference is significant (p<.05). According to this 
result, it can be said that male students' attitudes towards programming are more positive than 
female students. 

The third sub-problem of the research, "Is there a statistically significant difference in students' 
attitudes towards programming according to grade level?" Statistical analyzes were made for the 
answer to the question, and the results of the independent sample t-test applied to determine 
whether the difference is significant are shown in Table 5. 
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Table 5. Independent sample t-test results according to grade level variable 

Grade f x̅ SS t df p
1st Grade 61 3.52 .864 -2.621 121 .010*2nd Grade 62 3.91 .798

                                 * p<.05 

According to Table 5, the mean score of the 1st grade students from the scale of attitudes 
towards programming (x̅ = 3.52) is lower than the average score of the 2nd grade students (x̅ = 
3.91). According to the results of the independent sample t-test performed to determine whether 
the difference is statistically significant, it is seen that the difference is significant (p<.05). 
According to this result, it can be said that the attitudes of the 2nd grade students towards 
programming are more positive than the 1st grade students. 

The third sub-problem of the study, "Is there a statistically significant difference in 
students' attitudes towards programming according to the variable of the type of high school they 
graduated from?" Statistical analyzes were made for the answer to the question, and the results of 
the independent sample t-test, which was conducted to determine whether the difference was 
significant, are shown in Table 6. In Table 6 vocational and Technical high schools and Multi-
Program high schools that take computer courses intensively in the high school curriculum are 
gathered under the title of “Technical”. High school types such as Anatolian High School, Imam 
Hatip High School, Social Sciences High School, which are not included in the computer 
programming course curricula, are grouped under the title of "Other". 

Table 6. Independent sample t-test results according to type of high school they graduated from 

Type of high school 
graduated f x̅ SS t df p

Technical 65 3.88 .795 2.379 121 .019*Other 58 3.52 .878
                 * p<.05 

According to Table 6, the average score of technical high school graduate students from the 
scale of attitudes towards programming (x̅ = 3.88) is higher than the average score (x̅ = 3.52) of 
students who graduated from other high schools. According to the results of the independent 
sample t-test performed to determine whether the difference is statistically significant, it is seen 
that the difference is significant (p<.05). According to this result, it can be said that students who 
graduated from technical high schools have more positive attitudes towards programming than 
students who graduated from other high schools. 

CONCLUSION 

The advancement of technology day by day and the use of technological devices in all 
areas of our lives have increased the variety of software and applications, and programming has 
become much more important. In our country, programming-oriented education is given in 
undergraduate programs such as Computer Engineering and Software Engineering at the higher 
education level. Vocational School Computer Programming Department trains intermediate staff 
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in the field of programming. In this study, it is aimed to examine the level of Computer 
Programming students' attitudes towards programming. 

According to our research results, it is seen that students' attitudes towards programming 
are generally positive. This result is similar to some studies in the literature (Gürer and 
Tokumacı, 2020; Erol and Kurt, 2017; Özyurt and Özyurt, 2015; Gürsoy and Çekmez, 2019). 
Despite this result, there are also studies in the literature showing that students' attitudes towards 
programming do not change positively or negatively (Karacı, 2016a; Başer, 2013; Karacı, 2016b; 
Yağcı, 2016).

Another result of our research is that male students' attitudes towards programming are 
more positive than female students. This result supports some studies in the literature (Başer, 
2013; Karacı, 2016a; Özyurt and Özyurt, 2015). There is a positive relationship between self-
efficacy perception and attitude. Aksoğan, Kalemkuş ve Özdemir (2020) concluded that men 
have higher perceptions of software development self-efficacy than women. Our research results 
also support this result. In some studies, in the literature, it was concluded that there was no 
significant difference in attitudes towards programming according to the gender variable (Karacı, 
2016b, Gürer and Tokumacı, 2020; Erol and Kurt, 2017; Yağcı, 2016; Gürsoy and Çekmez, 
2019; Gunbatar, 2018). 

Another result of our research; 2nd grade students' attitudes towards programming are more 
positive than 1st grade students. According to this result, it can be concluded that as the grade 
level increases, the attitudes towards programming also increase. Although this result supports 
the studies in the literature (Karacı, 2016b; Özyurt and Özyurt, 2015), there are also studies that 
conclude that attitudes towards programming do not differ according to the class variable (Yağcı, 
2016). (Erol & Kurt, 2017) concluded in their study that attitudes towards programming are more 
positive at the lower-class level.  

According to the last result of our research, the attitudes of the technical high school graduate 
students towards programming are more positive than the students graduated from other high 
schools. This result is similar to the study of Yağcı (2016). The reason for this result can be 
explained by the fact that the technical high school graduate students take programming courses 
at an earlier age than the other high school graduate students and probably develop positive 
attitudes towards programming at this age. 
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Abstract 
In this work we are concerned with a two-interval Sturm-Liouville problems with impulsive  

conditions. By using a different  approaches, we prove that the problem under consideration  has  
infinitely  many real eigenvalues and find an asymptotic formula for  them. We also defined  some 
eigensolutions in terms of which it is constructed Green's function. Then we derived a generalized  
Parseval's equality. These results has been used and to establish  the Rayleigh Ritz formula, to find 
a lower bound estimation for the first eigenvalue, the so-called principal eigenvalue. 

Keywords: Sturm-Liouville problems, Rayleigh Ritz formula, minimax-principle.

INTRODUCTION 
Two-interval Sturm-Liouville problems arise as mathematical model of various type of 

physical problems (see, Aydemir and  Mukhtarov (2014),  Bairamov and  Uğurlu (2012) Germinet 
and   Klein ( 2001),  Lykov and  Mikhailov (1965),  Muhtarov and  Aydemir (2012)). For example, 
such physical processes as the Earth's free oscillations, the heat transfer through an infinitely 
conductive layer, the electrodynamics of complex medium etc. lead to Sturm-Liouville problems 
given on two disjoint intervals with additional transfer conditions across the common endpoint of 
these intervals, the so-called impulsive conditions(see, Stollmann (2001), Zettl (2005)). For the 
regular one-interval Sturm-Liouville problem it is guaranteed that there are infinitely many 
eigenvalues which are real and the corresponding eigenfunctions forms an orthogonal basis of the 
Hilbert space of square-integrable functions. There are voluminous literature devoted to one-
interval Sturm-Liouville problems (see, Ao and  Sun (2014),  Levitan (1950),  Mukhtarov and 
Kadakal (2004),  Muhtarov and  Yakubov (2002), Mukhtarov, Olğar and  Aydemir (2014)).
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Let us consider the Sturm-Liouville equation, ( ) =  − ( , ) +  ( ) ( , ) =  ( , )                         (1) 

defined on two disjoint intervals [1, 0) and (0, 1] together with endpoint conditions 

        ≔ (−1, ) + (−1, ) = 0                         (2)  ≔ (1, ) + (1, ) = 0                              (3) 

and with additional impulsive conditions at the common endpoint x = 0 of the intervals [1, 0) and(0, 1] given by 

( ) ≔ (0 , ) = (0 , )                                         (4) 

( ) ≔ (0, ) = (0 , )                                (5) 

where the potential  ( ) is real-valued function, which is continuous in [−1,0) and (0,1] with
the finite one-hand limits  (0 ) and (0 ); , ∈ [0, ), , are real numbers; ≠ 0, ≠ 0,

is a complex spectral parameter. Recall that the well-known Rayleigh quotient  is defined as  ( ) = ⟨ ( ), ( , )⟩⟨ ( , ), ( , )⟩
where  is an linear operator in a Hilbert space ℋ generated from the  eigenvalue problem. 
Obviously, ( ) = ( ) for any eigenfunction with corresponding eigenvalue . In the case, when 
the eigenfunction =  is unknown the Rayleigh quotient cannot be used to explicitly 
determine the corresponding eigenvalue = . However, many significant results can be 
obtained from the Rayleigh quotient without solving the equation ( ) = . For example, it can be quite useful in estimating the first eigenvalue (so-called 
principal eigenvalue) and corresponding  eigenfunction. In this paper we have generalized and 
extended some properties of one-interval Sturm-Liouville problems to the two-interval Sturm-
Liouville  problems involving  additional impulsive conditions. Namely, by using a new 
approach, we prove that the problem under consideration  has infinitely  many real eigenvalues 
and find an asymptotic formula for them. Moreover, we have defined  some eigensolutions in 
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terms of  which the  Green's function is constructed. We also derived the generalized  Parseval's 
equality. These results were used to establish, the Rayleigh Ritz formula, the minimax-principle 
and lower bound  for the first eigenvalue, the so-called principal eigenvalue. 

MAIN RESULTS 

Let us ( , ) and ( , ) be solutions of the differential equation (1) on the left interval =[−1,0),

satisfying the initial conditions (−1, ) = 0, (−1, ) = 1 
and (−1, ) = 1, (−1, ) = 0
respectively (see, Titchmarsh, (1962)). By using these solutions we shall define the solutions ( , ) and  ( , ) of the equation (1) on the right interval = (0,1] satisfying the initial 
conditions 

(0, ) = 1 (0, ),   (0, ) = 1 (0, )
and (0, ) = 1 (0, ),    (0, ) = 1 (0, )
respectively. Let us define the right characteristic function ( ) as

( ) ≔ ( , ) ( , ) − ( , ) ( , )
which is independent of variable .

Theorem. Assume that > 0 and  > 0. Then the spectrum of the impulsive Sturm-Liouville 
problem 

(1)-(2) is discrete and coincide with the zeros of ( ). This problem has a precisely denumerable 
many 

real eigenvalues < < ⋯ with → ∞ as → ∞. The dimension of each eigenspace is equal 
to one. 
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Theorem. The sequence of eigenvalues ( ) has the following asymptotic representation: 

= 4 + ( )
Remark. Without loss of generality we can assume that all  eigenfunctions are real-valued. 

Remark.Throughout in below we shall assume that  > 0 and > 0.

Theorem. Let  be any regular value of the impulsive Sturm-Liouville problem (1)-(2) and let  be 
any real-valued function which is continuous in each of the intervals  [−1,0) and (0,1] and has a 
finite one-hand limits (0±). Then the nonhomogeneous equation 

− = , ∈ [−1,0) ∪ (0,1]
together with boundary-impulsive conditions (2)-(4) has a unique solutions = ( , ) for which 
the formula  

( , ) = − 1 ( , ; ) ( ) − 1 ( , ; ) ( )  
holds, where 

 ( , ; ) =
⎩⎪⎪
⎪⎪⎪
⎨⎪
⎪⎪⎪
⎪⎧ ( ) ( , ) ( , ), − 1 ≤ ≤ < 0,   

( ) ( , ) ( , ),  − 1 ≤ ≤ < 0,   
( ) ( , ) ( , ),  − 1 ≤ < 0 < ≤ 1,    
( ) ( , ) ( , ),  − 1 ≤ < 0 < ≤ 1,

( ) ( , ) ( , ),    0 < ≤ ≤ 1,
( ) ( , ) ( , ),   0 < ≤ ≤ 1
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is the Green's function of the impulsive Sturm-Liouville problem (1)-(5). 

Theorem.  Assume that ( ) ≥ 0 for  arbitrary  and let = 1. Then all the eigenvalues , =1,2, . .. are positive. 
Theorem. Let ( ) = ( , ) be eigenfunction corresponding to the eigenvalue , ( =1,2, . . . ). Then the set  ( ) is complete set in the Hilbert space (−1,0) ⊕ (0,1). 
Theorem. For any ∈ (−1,0) ⊕ (0,1) we have the modified Parseval's equality, given by 

∥ ( ) ∥ = ∣ 1 ( ) ( ) + 1 ( ) ( ) ∣  
Theorem. The principal eigenvalue (i.e. ) of the impulsive two interval Sturm-Liouville problem  
(1)-(5) is the minimum value of the Rayleigh's functional 

( ) = 1∥ ∥ 1 ( + ) + 1 ( + )
for all functions ≠ 0 satisfying boundary- impulsive conditions  (2)-(5). 

Furthermore, ( ) = ( ),  i.e. the minimum is achieved for the principal eigenfunctions 
u_1(x). 

Corollary. The lower bound estimation ≤ ( ) is hold for all ≠ 0 satisfying  boundary- 
impulsive 

conditions (2)-(5) of the previous Theorem. 
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Abstract 
This study devoted to the investigation of comparison properties for periodic Sturm-

Liouville problems, defined on two disjoint intervals together with additional transfer conditions 
across the common endpoint of these intervals, so-called transmission conditions. The results 
obtained generalize the corresponding classical results of Sturm's comparison and oscillation 
theory. 

Keywords: Sturm-Liouville problems, transmission conditions, Sturm comparison and oscillation 
theorems.

INTRODUCTION 
The existence and distribution of the zeros of the solutions  of the various type differential 

equations are of central importance in the  theory of differential operators. There is an immense 
literature on  this topic.  Most of classical results in comparison and oscillation  theory are 
formulated  for formally selfadjoint Sturm-Liouville operators of the form 

−( ( ) ) + ( ) = 0,     ∈ [ , ]
−( ( ) ) + ( ) = 0,     ∈ [ , ] 

where ( ), ( ) and ( ) are  smooth functions and  ( ) > 0, ( ) > 0 for all  ∈[ , ]. The Sturmian comparison and oscillation  theory has important physical interpretations that  
will serve as a reason for further generalization  this theory has been extended in various directions, 
such as  for higher order ordinary differential equations, difference equations, fractional order 
differential etc.(see, Allegretto (2001), Dunninger (1995), Hinton (2005), Kreith  (1973),  Kusano, 
Jaro and Yoshida (2000), Sahiner , Msrl  and Tiryaki  (2015), Simon (2005), Swanson (1968), 
Yoshida (2008)).  The solution of many important physical problems, such as the heat and mass 
transfer problems, the vibrating string problems, etc., can lead to boundary value problems defined 
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on a finite number of disjoint intervals. Consider a discontinuous eigenvalue problem which 
consists of
Sturm-Liouville equation, 

                                        − ( ) +  ( ) ( ) = ( )                                                          (1) 

to hold on two disjoint intervals [− , ) and  ( , ] , where discontinuity in   and  y' at the interior  
singular point = are prescribed by transmission conditions

( +) − ( −) = 0 , ( +) − ( −) = 0,                    (2)  

together with the periodic boundary conditions 

(− ) − ( ) = 0                                                                  (3) 

                                                   (− ) − ( ) = 0                                                                                (4) 

where   the potential ( ) is real-valued, continuous on [− , ) ∪ ( , ]  and has a finite ( ∓) = → ∓ ( );   is a complex eigenparameter, , , ,  are real numbers, ∣ ∣ +∣ ∣≠0,   ∣ ∣ +∣ ∣≠ 0. In this study we prove   analogues of the classical Sturm comparison  theorems 
for the periodic Sturm-Liouville problem  with transmission conditions. Transmission problems 
appear frequently in various fields of physics and technics. For example, in electrostatics and 
magnetostatics the model problem which describes the heat transfer through an infinitely 
conductive layer is a transmission problem (see, Huy  and Sanchez-Palencia  (1974) and the 
references listed therein). In recent years, Sturm-Liouville problems with transmission conditions 
have been an important research topic in mathematical physics Akbarfam and Jodayree  (2014), 
Allahverdiev, Bairamov and Ugurlu  (2013),  Ao and  Sun  (2014), Aydemir, Olğar, Mukhtarov and 
Muhtarov (2018).
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COMPARISON THEOREMS 

We esthablish a more general version of the Sturm comparison theorem in the following form. 

Theorem 1. Suppose that ( ) and ( ) are continuous in [− , ) ∪ ( , ] having finite limits 
values ( ∓), ( ∓), and let ( ) be a nontrivial solution of the equation 

                                                               ( ) + ( ) ( ) = 0                                                (5) 

on two disjoint intervals [− , ) and ( , ], satisfying then following transmission conditions 

         ( +) = ( −),  ( +) = ( −)                                (6) 

Suppose also that ( ) has at  least two zero   , ∈ [− , ) ∪ ( , ] with < < . If = 1
and 

( − ) + ( − ) ≥ 0
then a nontrivial solution of the boundary value transmission problem 

                                            ( ) + ( ) ( ) = 0,    [− , ) ∪ ( , ]                                          (7)                                       ( ) = 0, ( +) = ( −),  ( +) = ( −) = 0                            (8) 
has at least two zero ∈ ( , ) ∪ ( , ].
Proof. Let ( ) be any  nontrivial solution of the problem (7)-(8).  Suppose the contrary, that ( ) ≠ 0
for all ∈ (− , ) ∪ ( , ]. Then, using the   equations (5) and (7) we can show that   

→ ,   ( )( ) ( ) ( ) − ( ) ( ) | − → ,   ( )( ) ( ) ( ) − ( ) ( )
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          =  ( ) − ( ) ( ) + ( ) − ( ) ( )≥ 0                                                           
Using the transmission conditions (8) we obtain 

(1 − ) ( −)( −) ( ( ), ( ); −) − → ( + )( + ) ( ( ), ( ); )
− ( ) ( ) − ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )( )

    − ( ) ( ) − ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )( )
=  ∫ ( ) − ( ) ( ) + ∫ ( ) − ( ) ( ) ≥ 0

Since = 1 and ( ) = ( ) = 0  we get 

( ) ( ) − ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )( )
                            + ( ) ( ) − ( ) ( ) ( ) ( ) − ( ) ( )( ) ≤ 0.

The right hand side is identically zero if ( ) = ( ) in which  case the result is trivially true. So 
if ( ) ≠ ( ); the  right hand side is positive and we get a contradiction. Hence ( ) must vanish 
in ( , ) ∪ ( , ].
By using the same technique as in the Theorem 1 we can prove the next theorem. 

Theorem 2.  Let ( ), = 1,2  are  continuously differentiable functions on two-intervals 
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[− , ) ∪ ( , ] having finite one-hand limits ( ± 0), ′ ( ± 0) and let ( ), = 1,2 are 
continuous  functions in [− , ) ∪ ( , ] having finite  limits  \sigma_i(c\pm0). Moreover suppose 
that ( ) > 0, = 1,2 and  = 1.  If ( ) a nontrivial solution of the  boundary value 
transmission problem 

( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) = 0, [− , ) ∪ ( , ]
( ) = ( ) = 0, ( +) = ( −),     ( +) = ( −)

and ( ) a nontrivial solution of the boundary value transmission problem 

( ) ( ) ( ) + ( ) ( ) = 0, [− , ) ∪ ( , ],
(− ) = 0, ( +) = ( −), ( +) = ( −)

and 

[( − )( ) + ( − ) ]   +   [( − )( ) + ( − ) ] ≥ 0
then  ( ) has at least one zero in the two-interval (− , ) ∪ ( , ].
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YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KABLOSUNUN SEY TABANLI ANSYS İLE 
ANALİZİ
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ÖZET
Güç sistemlerinde enerjinin iletilmesi sırasında kayıplar meydana gelmektedir. Bu kayıplar 

iletkenlerde ısı olarak açığa çıkmaktadır. Elektrik iletim sistemlerinde yük altındaki iletkenlerin 
önceden termal analizi ve manyetik alan analizi doğru tahmin edilmesi iletim hattında meydana 
gelen kayıplar ve iletkenin verimli çalışma ömrü açısından önemdir. ANSYS, deniz altı petrol 
sahalarında ve diğer yüksek güçlü uygulamalarda kullanılan güç kablolarının tasarımı için sağlam 
bir çözüm sağlar. Kapsamlı ve otomatikleştirilmiş çoklu fizik iş akışı, üretim öncesinde kablonun 
doğru elektromanyetik, devre ve termal analiziyle birlikte kullanım kolaylığı sağlar. Bu çalışmada 
güç kablolarının elektromanyetik ve termal alan analizi için gereken adımlar Sonlu Elemanlar 
Yöntemi (SEY) tabanlı ANSYS programı ile ele alınmıştır. Daha sonra güç kablolarının 
elektromanyetik ve termal yönden analizleri gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güç kabloları, termal analiz, manyetik alan, SEY.

ANALYSIS OF HIGH VOLTAGE POWER CABLE WITH FEM-BASED ANSYS 

ABSTRACT 
Losses occur during the transmission of energy in power systems. These losses are revealed 

as heat in the conductors. In electrical transmission systems, pre-thermal analysis and accurate 
estimation of magnetic field analysis of the conductors under load are important in terms of the 
losses occurring in the transmission line and the efficient working life of the conductor. ANSYS 
provides a robust solution for the design of power cables used in subsea oil fields and other high 
power applications. The comprehensive and automated multi-physics workflow provides ease of 
use with accurate electromagnetic, circuit and thermal analysis of the cable prior to production. In 
this study, the steps required for electromagnetic and thermal field analysis of power cables are 
discussed with the Finite Element Method (FEM) based ANSYS program. Then, electromagnetic 
and thermal analysis of the power cables were carried out. 

Keywords: Power cables, thermal analysis, magnetic field, FEM. 
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1. GİRİŞ
Elektrik enerjisi, havai hat iletim sistemleri veya yer altı kabloları ile iletilebilir yada 

dağıtılabilir. Kablolar esas olarak belirli bir gereksinim için tasarlanırlar [1-5]. Güç kabloları esas 
olarak güç iletimi ve dağıtımı amacıyla kullanılır. Genellikle bir kılıfla bir arada tutulan bir veya 
daha fazla ayrı ayrı yalıtılmış elektrik iletkenlerinin bir araya getirilmesi ile tasarlanırlar. 
Güç kablosu demetleri, birkaç bin voltta birkaç yüz amper taşıyan birkaç üç fazlı güç grubu setini 
içerir. Ana güç iletkenleri, üç ayrı telli bakır fazından, istenmeyen yük birikimlerini azaltmak için 
iletkenlerin etrafındaki yarı iletken sargılardan ve yüksek voltaj iletkenleri etrafındaki elektrik 
alanlarını eşitlemek ve normalleştirmek için ayrı kalkanlarla yüksek mukavemetli dielektrik 
yalıtımdan oluşur. Tüm kablo demeti, istenmeyen delinmeye karşı zırh görevi gören çelik tellerle 
çevrelenebilir. Daha yapısal olarak stabil bir paket oluşturmak için iletkenlerin her biri kendi 
etrafında ve kablo demetinin merkezinde yavaşça bükülebilir.

Tipik olarak kablolar için gerçekleştirilen analiz türleri şunları içerir:
• İletken nesnelerin sıklığı ve yakınlığından kaynaklanan kablo kayıpları
• Kablo elektrik devresi (RLCG) ve iletim hattı parametreleri (karakteristik empedans, yayılma hızı)
• Alan görselleştirme (akı yoğunluğu, elektrik alan yoğunluğu, akım yoğunluğu)
• Bükülmenin kablo davranışı üzerindeki etkileri
• Nominal yükler veya kısa devre gibi istenmeyen geçişler nedeniyle ısıtma ve sıcaklık
• Paket üzerinde farklı frekanslarda çalışan yüklerin etkileri
• Dış deniz suyu ve taşkınların kablo üzerindeki etkileri 
Şekil 1’de kalkanlar, hidrolik borular ve zırh şeritleri ile merkezdeki güç iletkenlerini gösteren 
kablo göbeği verilmiştir [6].

Şekil 1. Güç kablosu kesiti [6]
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2. PARAMETRİK ANALİZ
Çoğu kablo analizi 2 boyutlu olarak yapılır, bu nedenle bükülmenin 3 boyutlu etkisi, tüm olası 
büküm pozisyonlarının ortalama etkisini yakalamak için kablonun Şekil 2’de verilen eksenel 
konumunun parametrik analizi kullanılarak hesaba katılır. Ek parametrik analiz, alanların bir 
fonksiyonu olarak kayıpları içerebilir; kablo malzemesi ve geometrisi gibi giriş akımları da ilgi 
çekicidir. Yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), kablo analizinde yer alan çok sayıda 
parametrenin değerlendirilmesini hızlandırabilir.

Şekil 2. 2D analiz için kullanılan kablonun uzunluğu boyunca parametrik kesitler 

2.1 Sistem Entegrasyonu 
Kablo, kare veya sinüzoidal gibi çeşitli voltaj uyarımlarını hesaba katmak için ANSYS Simplorer 
kullanılarak bir devre simülasyonunda gösterilebilir. Bu, Şekil 3'te görüldüğü gibi, karışma veya 
yük geçişlerinin etkisini ölçmeye yardımcı olur. Devre modelleri, herhangi bir makul sinyalin 
harmonik içeriğini yakalamak için geniş bantlı bir frekans aralığı üzerinden frekansa bağımlıdır ve 
modeller, açıklamak için iletim hattına uygundur. kablo uzunluğu boyunca uzamsal dalga etkileri.

Şekil 3. Bir motor yükünün tek fazında kısa devre etkisini gösteren devre.
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2.2 Kablo Tasarım Kiti
Kablo tasarım kitini ANSYS Maxwell veya ANSYS Q3D Extractor'a bir eklenti olarak kullanarak, 
süreci büyük ölçüde sıkıştırabilirsiniz - Şekil 4'te gösterilen problem tanımından ve analizinden 
sonuç çıkarmaya kadar. Tasarım kiti, ortak parametrelerin girişini otomatikleştirir. Tipik kablo 
konfigürasyonları seti, analiz için gerekli tüm modelleri oluşturur, ardından istenen verileri analiz 
eder ve çıkarır. Bu süreç, 2 boyutlu modeller için parametrik bükülmelerin oluşturulmasını büyük 
ölçüde kolaylaştırabilir ve otomatikleştirebilir. Bir kullanıcı, tasarım kitini herhangi bir ilgi alanı 
türü için kolayca özelleştirebilir - bu, gerektiğinde değiştirmeyi kolaylaştıran, yaygın olarak 
kullanılan bir bilimsel hesaplama dili olan Python ile yazılmıştır.

Şekil 4. Analiz için özelleştirilebilir tasarım kitini kullanan süreç otomasyonu

3. ANALİZ SONUÇLARI
Elektromanyetik kayıplar, ANSYS Mechanical ile akuple edilerek kablo içerisindeki sıcaklığı 
belirlemek için kullanılabilir. Kayıp dağılımı, herhangi bir tekdüze olmayan ısıtma etkisini 
yakalamak için mekansal olarak birleştirilir. Etkiler çift yönlüdür: Sıcaklık değişikliği yeterince 
büyükse, elektromanyetik direnç üzerindeki etki otomatik olarak belirlenecektir. Şekil 5 ve Şekil 
6’da yükten kaynaklanan kararlı durum kayıpları ve sıcaklığı gösterilmektedir.
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Şekil 5. Üç fazlı kablo için sabit durum kayıpları 

Şekil 6. Üç fazlı kablo için sıcaklık 

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada bir güç kablosunun manyetik ve termal alan analizi SEY bazlı ANSYS programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu program ile deniz altı petrol sahalarında ve diğer yüksek güçlü 
uygulamalarda kullanılan güç kablolarının tasarımı için sağlam bir çözüm sağlanmaktadır. 
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Kapsamlı ve otomatikleştirilmiş fizik iş akışı, üretim öncesinde kablonun doğru elektromanyetik, 
devre ve termal analiziyle birlikte kullanım kolaylığı sağladığı görülmüştür.

Kaynaklar 

[1] Girish Kulkarni and Dr.W.Z.Gandhare, “Proximity Effects of High Voltage Transmission Lines on Humans”, ACEEE Int. J. on Electrical and 
Power Engineering, Vol. 03, No. 01, Feb 2012. 

[2] International Commission on Non-ionizing radiation Protection, “Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and 
electromagnetic fields (upto 300 Ghz)” , Health Physics, vol.74 pp 494- 522, April 1998. 

[3] Lemer. E. J.. "Biological effects of electromagnetic field," IEEE Spectrum, vol. 21, pp. 57-69,1984. 

[4] H. Yildirim and O. Kalenderli: "Computation of electric field induced currents on biological bodies near high voltage transmission lines" Intern. 
Synp. On H V Engineering 2003. 

[5] M. Abdel-salam, M.H. Abdallah: " Transmission line electric field induction in humans using charge simulation method" IEEE Trans, on 
Biomedical Eng. Vol. 42, No. 11, pp. 1105- 1109 , 1995. 

[6] ANSYS user guide 2020. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 239 June 1-2, 2021



 
 

 

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ İLETİM SİSTEMLERİNDE MEYDANA GELEN 
ELEKTRİK ALANININ İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ
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ÖZET

Yüksek Gerilim İletim hatlarının neden olduğu elektromanyetik radyasyonlar, iletim hattının 
geçtiği çevrede yaşan insanlar için ciddi sağlık tehditlerine neden olmaktadır. Yüksek Gerilim (YG) 
hatlarından kaynaklanan parazitler, elektrostatik ve elektromanyetik parazitler olabilmektedirler. 
Elektromanyetik alana maruz kalanlarda lösemi, nöropsikolojik bozukluklar, kanser ve üreme gibi 
konularda ciddi olası riskli sonuçlar doğmaktadır. Bu çalışmada, 380 kV bir iletim hattındaki 
elektrik alan dağılımının analizini amaçlanmıştır. İletim hatlarında meydana gelen elektrik alan, 
SEY tabanlı ANSYS yazılım paketi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Simülasyon sonuçlarından elde 
edilen değerler mevcut standart kılavuzlar ve analitik yöntemlerle hesaplanan değerlerle 
karşılaştırılarak, izin verilen mesafelerde insanların maruz kalabileceği elektromanyetik alan 
değerleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: YG iletim hatları, elektrik alanı, insan sağlığı, SEY, ANSYS.

ANALYSIS OF THE EFFECT OF THE ELECTRIC FIELD ON HUMAN PEOPLE IN 
HIGH VOLTAGE POWER TRANSMISSION SYSTEMS 

ABSTRACT 

Electromagnetic radiations caused by high voltage transmission lines cause serious health 
threats for people living in the environment where the transmission line passes. Interference arising 
from High Voltage (HV) lines can be electrostatic and electromagnetic interference. Serious 
possible risky consequences occur in subjects such as leukemia, neuropsychological disorders, 
cancer and reproduction in those exposed to electromagnetic fields. In this study, it is aimed to 
analyze the electric field distribution in a 380 kV transmission line. The electric field occurring in 
the transmission lines has been realized by using FEM based ANSYS software package. The values 
obtained from the simulation results are compared with the values calculated by the existing 
standard guidelines and analytical methods, and the electromagnetic field values that can be 
exposed to people at the allowed distances are determined. 

Keywords: HV transmission lines, electric field, human health, FEM, ANSYS. 
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1. GİRİŞ

İnsanların yüksek gerilim iletim hatlarından sürekli yayılan elektromanyetik alanlara maruz 
kalması, insanlar için büyük bir endişe kaynağı olmuştur. Çünkü iletim hatları, insanların yaşadığı 
çevrede yada o çevreye yakın yerlerde bulunmaktadır. Her ülkenin, Uluslararası İyonize Olmayan 
Radyasyondan Korunma Komisyonu (International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP)) gibi belirli kuruluşlar tarafından konulan yönergelere dayalı olarak elektrik 
alanlarına maruz kalma konusunda kendi kriterleri bulunmaktadır [1]. ICNIRP, insanlar için genel 
olarak 50 Hz frekansta 5 kV/m'lik sabit bir elektrik alanına maruz kalma sınırı önermiştir [2].

Aşırı yüksek gerilimli elektrik hatlarının yaydığı elektrik alanlarından dolayı olası sağlık 
tehlikeleri ortaya çıktığı için elektrik alanlarının insanlar üzerindeki etkisinin analiz edilmesi ve bu 
konuda önlemler alınması hayati önem taşıyan bir konu haline gelmiştir. YG iletim hatlarından 
yayılan elektromanyetik alan endüstriyel ortamda akım taşıyan iletkenlerin yakınında en fazla 
meydana gelir. Yüksek gerilim iletim hattının 50 Hz frekansta meydana getirdiği elektrik alanının 
insan üzerindeki etkisi birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir [4,5]. İnsan vücudunda 
indüklenen akımlar elektrik alanlarının biyolojik etkilere neden olma olasılığının önemli bir 
nedenidir. Bir iletim hattından elektrik alan tarafından indüklenen maksimum akım, manyetik alan 
tarafından indüklenen akımından veya akım yoğunluğundan çok daha fazladır [6].

Bu çalışmada, 380 kV YG iletim hatlarından kaynaklanan elektrik alan dağılımlarının analizi 
için sonlu elemanlar yöntemine dayanan ANSYS ile uygulamalar yapılmıştır. Havadan geçen 
elektrik hatlarının yakın çevresindeki elektrik alanları, hattın gerilimine, direk yapısına ve iletim 
hattının yerden yüksekliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada, 380 kV'luk üç fazlı yüksek 
gerilimli bir havai iletim hattının altında sabit duran topraklanmış bir insan vücudunun yüzeyi 
boyunca elektrik alan dağılımının belirlenmesi amaçlamaktadır. Bir YG iletim hattının altında 
zemin seviyesindeki elektrik alanı yaklaşık olarak aynıdır. Yüksek gerilim hat iletkenlerinin altında 
sabit duran insanın vücudunda biriken yüzey yükleri nedeniyle meydana gelen elektrik alanı sekiz 
ile on kat daha fazla olabilmektedir [6]. Bu nedenle, elektrik alanının doğru analizi yapılmalıdır. 
Elektrostatik alan dağılımını hesaplamak için, Laplace’nin kısmi diferansiyel denklemini sınır 
üzerinde belirtilen sınır koşulları ile çözmek gerekir. Karmaşık geometrilerle karşılaşıldığında, 
birçok YG mühendislik tasarımı ve uygulamasında olduğu gibi, sayısal teknikler genellikle 
uygulanabilir tek yaklaşımdır [7]. YG hattı altındaki güç frekansı elektrik alanı dağılımı Sonlu 
Elemanlar Yöntemi (SEY) tabanlı yazılım paketi ANSYS kullanılarak belirlenmiştir. Hesaplanan 
sonuçlar, ulusal ve uluslararası standart güvenlik yönergelerine göre değerlendirilmiştir.

2. ELEKTRİK ALANININ SEY TABANLI ANSYS İLE ANALİZİ

2.1 SEY'in Temelleri 

İki farklı sayısal yöntem kategorisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi alan yöntemleri ikincisi 
ise sınır yöntemleridir. Alan yöntemlerinde diferansiyel denklemlerden yararlanılırken, sınır 
yöntemleri çözücülerinde integral denklemleri kullanılmaktadır. Sonlu eleman analizi, alan 
yönteminin bir örneğidir. Yöntem, Green teoremini Maxwell denklemlerine uyguladıktan sonra 
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diferansiyel denklemler elde etme kavramına dayanmaktadır. Herhangi bir problemin sonlu eleman 
analizi temelde dört adımı içerir:

Çözüm bölgesini sınırlı sayıda alt bölgeye veya öğeye ayırmak,
Tipik bir eleman için yönetim denklemlerinin türetilmesi
Çözüm bölgesindeki tüm unsurları bir araya getirmek
Elde edilen denklem sistemini çözme.

SEY'i uygulamak için, alan bölgesi, sonlu elemanlar olarak adlandırılan bir ağ ile
ayrıklaştırılmalıdır. İki boyutlu alan analizi için en yaygın olarak üçgen elemanlar kullanılır. Her bir 
elementin içinde elektrik alan yoğunluğunun sabit olduğu kabul edilir. Alan dağılımının daha iyi 
tahmin edilmesi için daha fazla sayıda eleman gereklidir. SEY çok esnektir ve en karmaşık 
geometrilere uygulanabilir. Son derece doğru sonuçlar verebilir. Sonuçların doğruluğu, geometride 
dikkate alınan elemanların sayısına bağlıdır. Sonlu elemanlar yöntemi, karmaşık mühendislik 
sistemlerinin fiziksel davranışını tahmin etmek ve simüle etmek için bir temel haline gelmiştir.

Bu çalışmada, bir havai iletim hattının ürettiği elektromanyetik alan çizgilerinin bir insan 
vücudu etrafındaki elektrik alan dağılımını hesaplamak için bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Oluşturulan anatomi modelleri, ANSYS Workbench 20.2 yazılımına aktarılan elektromanyetik 
modeller açıklanan SEY formülasyonuna göre yapılmıştır. Sonuçların, elektrik iletim hatları 
tarafından üretilen elektrik alanının maruz kalma seviyesinin güvenlik standartlarının 
değerlendirilmesinde faydalı olması hedeflenmektedir. Ayrıca, iletim hatları ile insan hastalıkları 
arasındaki bağlantıyı değerlendirmek amaçlanmaktadır. İnsan vücudu, büyük iletkenlik ve büyük 
eşdeğer dielektrik sabiti nedeniyle iletken bir vücut olarak kabul edilir.

2.2 İncelenen Sistem

Araştırmamızdaki sistem, Şekil 1'de gösterilen ölçülerdeki insan vücudunun modelidir [6]. Elektrik 
alanı SEY’de ANSYS Workbench 20.2 ile çözülmüş ve sonuç analitik yöntemle hesaplanan sonuç 
ile doğrulanmıştır.
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Şekil1. Model alınan insan ölçüleri

Üç fazlı 380 kV'luk bir hattın iletkenlerinin yer düzlemi üzerindeki yüksekliği sırasıyla h = 
9.1, 9.2 ve 9.3 metre olarak kabul edilmiştir. İletkenlerin çapı 32 mm olarak kabul edilmiş, insan 
vücudunun sıfır potansiyele sahip olduğu varsayılmıştır. Şekil 2’de iletim hattının tam altında duran 
canlı üzerindeki elektrik alan şiddeti verilmiştir. Şekil 3’te ise kullanılan iletim hattı ve hattı taşıyan 
direk modeli sunulmuştur.

Şekil 2. İnsan iletkenin hemen altındayken oluşan elektrik alanının görseli
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Şekil 3. Kullanılan yüksek gerilim direği

3. ANSYS MODELİNİN ANALİZİ

Burada, 380 kV'luk bir havai iletim hattı düşünülmüştür. İletkenler üçgen konfigürasyonda 
düzenlenmiştir. İletkenlerin aynı çapta olduğu kabul edilmiştir. Yere yakın olan havai iletim yüksüz 
hatlarının her biri, bir düzlem iletken yakınındaki hat yükü olarak kabul edilmiştir. Görüntü 
tekniğini kullanılarak, iletim hattının altında duran bir insanın iletim hattından kaynaklanan elektrik 
alanı E (x, y) hesaplanabilir [9]. Şekil 4'te, yüksüz bir hat yükü (birim uzunluk başına), görüntü hat 
yüküne (birim uzunluk başına), 'ya sahiptir. Şekil 3'te gösterildiği gibi, iki sonsuz uzunlukta 
paralel hat yükü ve - nedeniyle V gerilimi aşağıda verildiği gibi yazılabilir [9].

= −2 ( , )( , )     (1) ( , ) = + ( − ℎ)      (2) ( , ) = + ( + ℎ)      (3) 
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Şekil 4. Hat yükü ve görüntüsü [10]

Elektrostatik durumda, ⃗&  arasındaki ilişki aşağıdaki gibi basit bir şekle sahiptir [7]:

⃗ = −      (4) 

Denklem (4)’ü çözerek, elektrik alan şiddetini şu şekilde hesaplayabiliriz:

= ( )( )     (5) 

Burada, yüksek gerilim iletim hattının altında duran insan vücudunda iletkenler nedeniyle meydana 
gelen elektrik alan analizi için beş durum incelenmiştir. İnsan vücudunun yüzeyindeki elektrik 
alanı, doğrudan iletkenin altındayken ve konumu Şekil 5'te gösterildiği gibi kademeli olarak 
değiştiğinde SEY tabanlı yazılım paketi ANSYS Workbench 20.2 ile analiz edilmiş ve sonuçlar 
analitik yöntemle elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. ANSYS ile hesaplanan elektrik alan,
standart değerler [9] ve Analitik Yöntem karşılaştırması Tablo 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 5. YG iletim hattının altında duran insanın elektrik alana maruz kalma açısı.

Tablo 1. Sonuçların karşılaştırılması

Uzaklık (m) Açı (θ)

Elektrik alanı (kV/m)

Standart değerler ANSYS sonuçları

0 0 5.0 5.09

10 49 2.14 2.19

20 64 1.15 1.23

30 72 0.56 0.65

40 77 0.28 0.35

4. SONUÇ

Bu çalışmada 380 kV iletim hatlarının etrafındaki elektrik alanını SEY tabanlı ANSYS 
Workbench 20.2 yazılım paketi kullanılarak hesaplanmıştır. Sonuçlar, insan ve iletken arasındaki 
mesafe değiştirilerek mevcut standart değerlere yakın olarak bulunmuştur. İnsan vücudunun 
yüzeyindeki elektrik alanı, insan doğrudan iletim hattının altındayken standart değer olan 5.00 
kV/m'ye karşılık ANSYS 5.11 kV/m olarak bulunmuştur. . İletken ile insan arasındaki mesafe 
arttıkça alanların değişimi gözlemlenmiştir. İnsan vücudunun maruz kaldığı elektrik alanın bu 
standart değerlerin üzerine çıkması durumunda ciddi sağlık tehlikeleri ortaya çıkabilmektedir. Bu 
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sonuçlar önceki araştırma sonuçlarına göre ve genel kabul görmüş kılavuzlar ile karşılaştırıldığında 
tutarlı sonuçlar olduğu görülmüştür. İleride insan vücudunu biyomedikal bilimde olduğu gibi 
kemik, kan, deri vb. ile daha doğru tanımlayabilirsek daha doğru sonuçlara ulaşabiliriz.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

SHI JIAJIE
Азербайджанский Государственный

Университет Нефти и Промышленности
Гр. R7219

Methodological aspects of assessing the economic efficiency of innovations of oil and gaz fields 

Abstrakt
The article discusses the issues and methodological aspects of assessing the economic 

efficiency of innovations in the development of oil and gas fields. The economy is faced with the 
task of transitioning to an innovative path of development. At the moment, the widespread use of 
high-precision equipment and the replacement of manual labor by machine labor is a priority in the 
development of all sectors of the economy, and primarily in the industrial sector. Under modern 
economic conditions, this will ensure sustainable growth based on a strategic development model, 
increase labor productivity and increase the competitiveness of domestic industries and 
enterprises.Evaluation of the effectiveness of the implementation of innovations is a very laborious 
process, the implementation of which requires an understanding of many aspects of macro- and 
microeconomics, financial, accounting and tax issues, technical competence, knowledge of methods 
and approaches to assessment. 

Evaluation of systems for the development of oil fields and deposits and the selection of 
the most effective options should be carried out taking into account the influence of design systems 
on the process of expanded reproduction in the oil industry. For this purpose, the possible volumes 
of oil production are calculated that can be obtained over a number of years both from the use of the 
initially allocated capital investments for the options for the development of the analyzed deposit, 
and in the process of multiple use in other areas of funds received during the exploitation of the 
deposit in the form of depreciation deductions and reimbursed in the cost per unit of oil production 
of geological exploration costs and the field tax, as well as in the form of savings in production 
costs obtained in options with a lower cost of oil productio. This takes into account the timing of the 
preparation of new oil reserves and the arrangement of oil fields, the amount of capital investments 
in oil production and exploration per one new well, as well as the production change rate and the 
dependence of production costs in the industry on average well flow rates.

The economic assessment of an oil and gas field is understood as the determination of the 
sectoral effect in monetary terms from the use of its reserves, taking into account the time factor. 
The criterion for choosing the optimal system for the development of the field is to obtain the 
maximum monetary value, that is, rental income, which is the discounted difference between the 
value of the product and the total costs. The economic justification and the choice of a rational 
option for the development of an oil field is an important condition for increasing the efficiency of 
public production in oil and gas production.

Keywords: innovation, management, enterprise, strategy, production, finance
Резюме

В статье рассматриваются вопросы и методические аспекты оценки экономической 
эффективности инноваций при разработке нефтегазовых месторождений. Отметим что, в
современной науке основными объектами исследования являются те или иные системы, 
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свойства которых познаются через отдельные индивидуальные элементы, входящие в них. В 
нефтедобыче такой системой является разрабатываемое нефтяное месторождение. 
Следовательно, современные методы исследования должны исходить из фактора 
системности и вместе с тем учитывать, что в настоящее время особое значение имеет 
разработка представлений о так называемых сложных управляющих системах. Основное 
затруднение, возникающее при оценке эффективности новых технологических мероприятий 
и процессов разработки, заключается в ограниченности исходной информации как в 
качественном, так и в количественном отношении.

Под экономической оценкой нефтяного и газового месторождения понимается 
определение отраслевого эффекта в денежном выражении от использования его запасов с 
учетом фактора времени. Под критерием выбора оптимальной системы разработки 
месторождения – получение максимальной денежной оценки, т. е. рентного дохода, 
представляющего собой дисконтированную разность между ценностью продукции и 
совокупными затратами. Экономическое обоснование и выбор рационального варианта 
разработки нефтяного месторождения является важным условием повышения 
эффективности общественного производства в нефтегазодобыче.

Под экономической оценкой нефтяного и газового месторождения понимается 
определение отраслевого эффекта (в денежном выражении) от использования его запасов с 
учетом фактора времени. Под критерием выбора оптимальной системы разработки 
месторождения – получение максимальной денежной оценки, т. е. рентного дохода, 
представляющего собой дисконтированную разность между ценностью продукции и 
совокупными затратами. Оценка систем разработки нефтяных месторождений и залежей и 
выбор наиболее эффективных вариантов должны проводиться с учетом влияния 
проектирующих систем на процесс расширенного воспроизводства в нефтедобывающей 
промышленности.

Ключевые слова: инновация, управление, предприятие, стратегия, производство, финансы

Неотъемлемой частью любого проекта разработки месторождения является оценка 
его экономической эффективности. В настоящее время топливно-энергетический комплекс 
является ведущей отраслью экономики Азербайджана и в ближайшем будущем будет 
оставаться ею, обеспечивая значительную часть валютных средств страны. Процессы, 
происходящие в нефтяных залежах при их разработке, отличаются большой сложностью 
вследствие влияния на них многочисленных факторов. Наряду с физико-геологическими 
факторами следует учитывать изменяющиеся во времени по залежи параметры, 
определяющие систему разработки: сетку скважин, последовательность их ввода в 
эксплуатацию, дебит и др.

В современной науке основными объектами исследования являются те или иные 
системы, свойства которых познаются через отдельные индивидуальные элементы, 
входящие в них. В нефтедобыче такой системой является разрабатываемое нефтяное 
месторождение.

Следовательно, современные методы исследования должны исходить из фактора 
системности и вместе с тем учитывать, что в настоящее время особое значение имеет 
разработка представлений о так называемых сложных управляющих системах. Основное 
затруднение, возникающее при оценке эффективности новых технологических мероприятий 
и процессов разработки, заключается в ограниченности исходной информации как в 
качественном, так и в количественном отношении.

Под экономической оценкой нефтяного и газового месторождения понимается 
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определение отраслевого эффекта в денежном выражении от использования его запасов с 
учетом фактора времени. Под критерием выбора оптимальной системы разработки 
месторождения – получение максимальной денежной оценки, т. е. рентного дохода, 
представляющего собой дисконтированную разность между ценностью продукции и 
совокупными затратами. 

Оценка систем разработки нефтяных месторождений и залежей и выбор наиболее 
эффективных вариантов должны проводиться с учетом влияния проектирующих систем на 
процесс расширенного воспроизводства в нефтедобывающей промышленности. С этой 
целью рассчитываются возможные объемы добычи нефти, которые можно получить в 
течение ряда лет как от использования первоначально выделенных капитальных вложений 
по вариантам на разработку анализируемой залежи, так и в процессе многократного 
использования на других площадях средств, поступающих при эксплуатации 
рассматриваемой залежи в виде амортизационных отчислений и возмещенных в затратах на 
единицу добычи нефти геологоразведочных затрат и промыслового налога, а также в виде 
экономии в издержках производства, полученной в вариантах с меньшей себестоимостью 
добычи нефти.

При этом учитываются сроки подготовки новых нефтяных запасов и обустройства 
нефтепромыслов, величина капиталовложений в добычу и разведку нефти, приходящаяся на 
одну новую скважину, а также коэффициент изменения добычи и зависимость издержек 
производства по отрасли от средних дебитов скважин.

Исходя из основного требования к развитию нефтедобывающей промышленности –
удовлетворения потребности Азербайджанской Республики в нефти, непременным условием 
сравнения различных вариантов разработки месторождений должно являться обеспечение 
равной добычи нефти за анализируемый период. В этом случае варианты, 
предусматривающие меньший темп выработки рассмотренных месторождений, следует 
дополнить вводом в эксплуатацию других площадей. К основным задачам экономического 
обоснования разработки новых месторождений относятся: выбор оптимального варианта 
разработки месторождения, расчет экономических показателей по вариантам разработок, 
определение экономически обоснованного срока разработки месторождения и коэффициента 
конечной нефтеотдачи, оптимальное распределение отборов нефти по эксплуатационным 
объектам.

Традиционно оценка эффективности инвестиций проводится в соответствии с 
общепризнанными методами теории оценки экономической эффективности проекта. Однако, 
применение этих методов к оценке инновационных проектов сталкивается с определенными 
проблемами, связанными с природой инновационного процесса и особенностями 
инновационных проектов.

Специфика инновационных проектов такова, что любая оценка носит субъективный 
характер, так как опирается на мнения и знания экспертов. Высокая неопределенность в 
отношении будущих последствий в момент принятия решения о реализации проекта делает 
невозможным принятие окончательного решения на основе использования 
формализованных методов оценки инвестиций. Чем выше степень неопределенности, тем 
выше значимость качественных подходов к оценке потенциала, а количественная оценка 
носит лишь вспомогательный характер и наоборот. Более подробно методы учета 
неопределенностей и рисков по проекту будут рассмотрены ниже.

Таким образом, принятие решения о реализации проекта должно осуществляться на 
основании сочетания формализованных методов оценки эффективности и не вполне 
формальных процедур, выполняемых на основании опыта, знаний, интуиции специалистов, 
участвующих в управлении и принятии решений. Содержательная информация для оценки 
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эффективности инвестиций может быть получена путем построения имитационной модели, 
позволяющей формировать возможные сценарии развития проекта.

Выбор оптимального варианта разработки нефтяного и нефтегазового 
месторождения производится путем сравнительного анализа затрат и результатов по 
вариантам за всю отработку запасов. Необходимо отметить, что обоснование выбора 
оптимального варианта проектирования разработки нефтяных месторождений невозможно 
по одному показателю. Чтобы выбранный вариант разработки был наилучшим и хорошо 
охарактеризовал проектируемые месторождения, нужна система показателей.

При таком подходе в сферу экономической оценки вовлекаются все углеводородные 
ресурсы выявленных и предполагаемых месторождений, что согласуется с особенностями 
разведки и разработки залежей. Учитывая, что объекты производственной деятельности 
нефтедобывающей промышленности – месторождения (площади), а геологоразведочных 
предприятий, кроме того, – выявленные и предполагаемые структуры (зоны, участки), 
указанный подход к экономической оценке углеводородных ресурсов не только правомочен, 
но и необходим. 

При экономической оценке нефтяных и газовых месторождений должны 
учитываться затраты на подготовку запасов, добычу, обустройство, транспорт и переработку 
нефти, а также затраты, связанные с созданием объектов инфраструктуры, охраной 
окружающей среды и повышением нефтеотдачи.

В зависимости от характера решаемых задач некоторые виды затрат (на 
межрайонный транспорт, переработку нефти), можно исключить из расчетов экономической 
оценки месторождений. Учитывая, что нефтяные и нефтегазовые месторождения содержат, 
как правило, нефть, газ и конденсат, экономической оценке должны подвергаться также 
основные и сопутствующие компоненты, т. е. оценка промышленного использования запасов 
углеводородов должна быть комплексной. 

По своей природе экономическая оценка выявленных и предполагаемых ресурсов 
углеводородов вероятностна. На нее влияет неопределенность в подсчете сырьевых 
ресурсов, исходная геологическая информация и технологические показатели разработки, а 
также изменчивость базового измерителя. При установлении затрат на комплексное освоение 
месторождений должны использоваться наиболее прогрессивные решения и учитываться 
научно-технические достижения в области поиска, разведки, разработки и обустройства
нефтепромысловых площадей.

Для реализации указанных выше принципов оценки экономической эффективности 
освоения выявленных и предполагаемых месторождений необходима соответствующая 
исходная база, основными компонентами которой являются:

• величина и качество разведанных и прогнозных запасов выявленных и 
предполагаемых месторождений и их географическое положение;

• промыслово-геологическая характеристика и глубина залегания продуктивных 
пластов и связанных с ними залежей, их число и режим, физико-химические свойства нефти 
и газа и другие особенности;

• основные технологические показатели разработки выявленных и предполагаемых 
месторождений (ожидаемые уровни добычи нефти и закачки воды, фонд и ввод 
добывающих, нагнетательных и прочих скважин, обводненность продукции, объемы 
бурения и др.);

• экономические показатели хозяйственного освоения выявленных и 
предполагаемых месторождений с учетом затрат в нефтедобывающей и смежных отраслях 
народного хозяйства (удельные капитальные вложения, себестоимость добычи, приведенные 
затраты на добычу нефти, газа и конденсата и др.).
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Принципы и методы расчета упомянутых выше исходных данных необходимы для 
экономической оценки освоения выявленных и предполагаемых месторождений.

Основная сложность возникает при определении народнохозяйственного эффекта.
В методическом плане в первую очередь это связано с выбором и обоснованием 

критерия эффективности. Учитывая, что экономическая оценка освоения месторождений, 
как и всякая другая, по существу сравнительная, для сопоставления количественных 
показателей денежной оценки необходим базовый ее измеритель – эталон, который позволил 
бы с народнохозяйственных позиций оценивать эффективность подготовки запасов и 
разработки месторождений за определенный период эксплуатации.

При проведении экономической оценки освоения выявленных и предполагаемых 
месторождений надо применять единую методику расчета технико-экономических 
параметров разработки месторождений, однозначные базовые измерители, стоимостные и 
нормативные показатели, обеспечивающие сопоставимость результатов по всему кругу 
затрат.

Экономическая оценка запасов и ресурсов углеводородов может выступать в качестве 
инструмента для выработки комплексной стратегии нефтяной компании в части управления 
минерально-сырьевой базой. На ранней стадии подготовки проекта освоения нефтяного 
месторождения возможно определить экономически оптимальные параметры системы 
разработки, на выбор которых существенное влияние оказывают нормативы затрат, 
характерные для нефтедобывающего региона, в котором расположено месторождение. 

Несмотря на то что процесс нефтедобычи является достаточно сложным, затраты на 
освоение месторождения могут быть аппроксимированы довольно простыми зависимостями. 
Важнейшим фактором повышения эффективности производства и рационального 
использования нефтяных ресурсов является выбор оптимальной системы разработки 
месторождений на стадии проектирования. Научно обоснованное выполнение этих работ 
определяет объем капитальных вложений, размещение и развитие нефтяной 
промышленности. 

Экономическое обоснование и выбор рационального варианта разработки нефтяного 
месторождения является важным условием повышения эффективности общественного 
производства в нефтегазодобыче.

Под экономической оценкой нефтяного и газового месторождения понимается 
определение отраслевого эффекта (в денежном выражении) от использования его запасов с 
учетом фактора времени. Под критерием выбора оптимальной системы разработки 
месторождения – получение максимальной денежной оценки, т. е. рентного дохода, 
представляющего собой дисконтированную разность между ценностью продукции и 
совокупными затратами. 

Оценка систем разработки нефтяных месторождений и залежей и выбор наиболее 
эффективных вариантов должны проводиться с учетом влияния проектирующих систем на 
процесс расширенного воспроизводства в нефтедобывающей промышленности. С этой 
целью рассчитываются возможные объемы добычи нефти, которые можно получить в 
течение ряда лет как от использования первоначально выделенных капитальных вложений 
по вариантам на разработку анализируемой залежи, так и в процессе многократного 
использования на других площадях средств, поступающих при эксплуатации 
рассматриваемой залежи в виде амортизационных отчислений и возмещенных в затратах на 
единицу добычи нефти геологоразведочных затрат и промыслового налога, а также в виде 
экономии в издержках производства, полученной в вариантах с меньшей себестоимостью 
добычи нефти. 
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İSMAYILLIDA OLAN DİNİ TİKİLİLƏR VƏ ONLARIN TƏSNİFATI 
İSTİQAMƏTLƏRİ

Elmira Musayeva Tahirovna qızı 
magistrant, Memarlıq konstruksiyaları və abidələrin bərpası kafedrası, AzMİU

Annotasiya. Məqalədə İsmayıllı rayonunda olan dini tikililər öyrənilmiş və rayonun dini-
memorial abidələrinin təsnifatı ətraflı şəkildə araşdırılaraq təhlil edilmişdir. Azərbaycanda mədəni
fəaliyyət sahəsindəki əsas hədəflərindən biri, tarixi və mədəni irsin səmərəli qorunub saxlanılmasını 
və aktiv istifadəsini nəzərdə tutan mənəvi dirçəlişdir.  Tarixi və mədəni irsin əhəmiyyətli bir hissəsi 
daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələri və ya sadəcə "abidələr" dir. Cəmiyyətin mənəvi həyatının 
tərkib hissələrindən biri də tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və istifadəsi fəaliyyətidir.  
İsmayıllı rayonunda və mədəni həyatında baş verən bir fenomen kimi abidələrin qorunması və
istifadəsinin tarixi - mədəni aspektinin probleminə həsr edilmişdir.  Abidə tədqiqatının nəzəri
məsələlərini, yəni abidələrin əlamətlərini, xüsusiyyətlərini və funksiyalarını, abidələrin qorunması 
və istifadəsinin cəmiyyət həyatındakı rolunu və əhəmiyyətini, ondakı kəskin problemlərin 
səbəblərini araşdırır.  

Açar sözlər: Dini tikililər, mədəni irs, abidələr, məscidlər, monumental, memarlıq.

RELIGIOUS STRUCTURES IN ISMAIL AND THEIR DIRECTIONS 

Elmira Musayeva Tahirovna - master, department of Restoration of architectural constructions 
and monuments, Azerbaijan University of Architecture and Construction,

elmira.musayeva.97@gmail.com

Abstract. The article studies the religious buildings in Ismayilli region and analyzes in detail 
the classification of religious-memorial laboratories of the region. One of the main goals in the field 
of cultural activity in Azerbaijan is the spiritual revival, which provides for the effective 
preservation and active use of historical and cultural heritage. An important part of the historical 
and cultural heritage are immovable historical and cultural monuments or simply "monuments". 
One of the components of the spiritual life of the society is the protection and use of historical and 
cultural monuments. It is dedicated to the problem of the historical and cultural aspect of the 
protection and use of monuments as a phenomenon occurring in the Ismayilli region and in cultural 
life. It examines the theoretical issues of monument research, ie the features, characteristics and 
functions of monuments, the role and importance of the protection and use of monuments in public 
life, the causes of acute problems in it.

Keywords: Religious buildings, cultural heritage, monuments, mosques, monumental, 
architecture. 

İsmayıllı, təbiətinin dağ çayları və şəlalələri, şəffaf suyu, əzəmətli meşələri və geniş otlaqları 
olan əzəmətli qayaları və gölləri ilə zəngin olan Azərbaycanın ən gözəl və mənzərəli bölgələrindən
biridir. Məşhur İpək Yolunun tam üstündə olan və eramızdan əvvəl II əsrdən bəri tanınan Qafqaz, 
Daş dövrünə gedən zəngin bir tarixə malikdir. Azərbaycanın ərəblər tərəfindən fəth edilməsi (VII 
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əsr) və İslam dininin yayılması memarlığın inkişaf istiqamətini dəyişdirdi.  Bina və tikililərin yeni 
növləri - məscidlər, mədrəsələr, türbələr, karvansaralar və s. tikilməyə başlandı. 

Ölkənin ən gözəl bölgələrindən birində yerləşən İsmayıllı, Departamentin bəzi görməli
yerlərini ziyarət etmək üçün başlanğıc nöqtəsidir.  İsmayıllı Dövlət Təbiət Qoruğu içərisində,
Xanəgah kəndi yaxınlığında dağın zirvəsində yerləşən dağılmış bir müdafiə quruluşu olan İsmayıllı 
Qız Qalası (VII-XII əsrlər) var.  Qalacıq tarixi, memarlıq və turistik əhəmiyyətə malik bir kənddir.  
Qasımxan qala qalıqları da (9-cu əsr) İsmayıllı ziyarətgahının içərisindədir.  Talistan kəndində VII 
əsrin Mehranilər sülaləsi olan qədim Alban Dövlətinə aid Cavanşir qalası böyük bir cazibədir. 
İsmayıllı rayonunda, şübhəsiz ki, səlahiyyətlilər tərəfindən sadalanan 90-dan çox məhsulun 
sayılması ilə Lahıc tarixi-mədəni qoruğu ayrıca qeyd edilməlidi.  Əsasən 19-cu əsr yaşayış evləri
var, lakin bu müddət ərzində şəhər bir-birinə uyğundur, bənzərsiz bir şəhər toxuması saxladı.  Lahıc 
üçün olduqca təhlükəli yol Girdimançay çayı dərəsini dolayır;  qışda bir anda buz və qar kəndi 
vadidən kəsdi.  Lahıc antik şəhər və memarlıq sənətinin orijinal abidəsidir: ilk yaşayış bloku 3-4-cü 
əsrlərdə qurulmuşdur;  orta əsrlər şəhəri Qafqazın ən məşhur sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən
biri idi: 19-cu əsrin ortalarında 200-dən çox emalatxana var idi.  Lahıcda yaşayan 2000 nəfərin 
əksəriyyəti həkk olunmuş mis işi və xalçaçılıq kimi qədim sənətkarlıqla məşğul olur.  

Təxminən min yarım il yaşı olan su kanalizasiya sistemi və su təchizatı sistemi diqqət çəkir: 
iki km uzunluğunda üçqat boru kəməri şəbəkəsi əsas küçənin altından 1 m dərinliyə qədər
asfaltlanır.  Boruların yuxarı iki səviyyəsi içməli su və sənaye məqsədli su üçündür.  Boru kəməri
şəbəkəsinin aşağı hissəsi çay daşı ilə örtülmüş düzbucaqlı bir novdur;  hər evin həyətində verilən
çuxurlardan çıxan tullantılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.  Tez-tez baş verən zəlzələlər səbəbiylə kənd 
öz bina texnikalarını, tat yerli dilində divarçu (“taxta divar”) olaraq bilinən ənənəvi bir daş və ağac 
taxta taxma texnikasını inkişaf etdirdi.  

İsmayıllı rayonunda da Basqal tarixi-mədəni qoruğu diqqət çəkir.  Basqal, tarixi, təbii və
turistik əhəmiyyətə malik, qalalar və məscidlərlə zəngin bir kənddir.  Arxeoloji tapıntılar 4-cü 
əsrdən bəri yaşadığını və bəzi 16-18-ci əsr qəbiristanlıqlarının olduğunu göstərir.  Əsasən ipək
yaylıqları (kelagayi) ilə məşhurdur.  Sulut tarixi, memarlıq, arxeoloji və təbiət əhəmiyyətli digər bir 
kənddir.  Orta əsr yaşayış məhəlləsi, Buzxana, Cümə məscidi, Qirxotaq qalası, Fitdağ qala 
kompleksi var.  Dini-memorial abidələri,sənət əsərləri ansamblın və sahənin vacib bir plastik və ya 
semantik dominantına çevrilir.  Fasadların və interyerlərin, abidələrin və ya məkan 
kompozisiyalarının məcazi və tematik elementləri ənənəvi olaraq həsr olunur. Üslubi xüsusiyyətləri
ilə müasir ideoloji cərəyanları və sosial tendensiyaları əks etdirir, fəlsəfi konsepsiyalar təcəssüm 
etdirir.   

Ümumiyyətlə, monumental sənət əsərləri görkəmli şəxsiyyətləri, mühüm tarixi hadisələri
əbədiləşdirmək məqsədi daşıyır, lakin mövzuları və üslubi istiqamətləndirmələri ictimai həyatda 
hökm sürən ümumi sosial iqlim və atmosferlə birbaşa əlaqəlidir.  Simvolik olaraq ülvi, ümumbəşəri
əhəmiyyət kəsb edən fenomenləri və fikirləri ələ keçirmək istəyi əsərlərin formalarının əzəmətini və
əhəmiyyətini, detallaşdırmanın ümumiləşdirilməsinin müvafiq kompozisiya texnikasını və
prinsiplərini və ya ifadə qabiliyyətinin ölçüsünü müəyyənləşdirir və diktə edir.  Ayrı-ayrı əsərlər
memarlıq tikililərinə münasibətdə xidmət rolunu oynayır, müşayiət olunur, ümumi quruluşlarının və
kompozisiya xüsusiyyətlərinin ifadəliyini artırır.  Divarların, müxtəlif memarlıq elementlərinin, 
fasad və tavanların, mənzərənin dekorativ təşkili problemlərinin həllində ifadə olunan bir sıra yaxşı 
qurulmuş monumental sənət növlərinin müəyyən köməkçi rolu. bunun üçün nəzərdə tutulmuş 
əsərlər memarlıq və bəzək keyfiyyətləri və ya estetikləşdirmə xüsusiyyətlərini bəxş edir, 
monumental və dekorativ sənətə aid edilməsində əks olunur.  Ancaq bu monumental sənət növləri
arasında onları bir-birindən ayıran sərt bir xətt yoxdur.  Adı çəkilən keyfiyyətlərə, qəti
ümumiləşdirilmiş formalara və ya məzmuna uyğun dinamikaya malik monumental sənətin əsas
xüsusiyyətlərindən biridir.  
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Qarışıqlıq dövrləri yalnız tematik olaraq universal janrı deyil, həm də "ədəbi" başlanğıcın 
mövcud olmasına icazə verilən bağ və park heykəltəraşlığı janrını da təsir edən xırda mövzularla 
müşayiət olunur, lakin plastikdə sərt, üslub baxımından tutarlı bir şəhər mühitində üzvi birliyi məhv
edən.  İkincisi, ətrafını dekorativ eklektik əl işləri, sentimental mövzularla dolduraraq, vilayətin 
heyvanist janr nümunələrini çoxaldaraq, struktur baxımından kiçik plastikə yaxın, yalnız dad 
baxımından deyil, həm də peşəkar performansı baxımından şübhə doğurur;  bu cür təzahürlərə təbii 
bir reaksiya formal ənənəviliyə qayıtmaq, mədəni qəhrəmanı "canlandırmaq" və formalaşma 
dövründə "sosial sifariş" əlamətlərinin olmaması ilə maneə olan yeni bir yalançı epik mövzuya 
ehtiyacdır.

19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibində ciddi dəyişikliklər baş verdi.  
Bir tərəfdən Şimali Azərbaycanda xristianlığın müstəmləkəçilik, ruslaşma və yayılma prosesləri var 
idi. Rusiya İmperiyasının əsas məqsədi rusların təsirini artırmaq, ruslaşdırmaq və xristianlaşdırmaq, 
Şimali və Güney Azərbaycan arasında etnik fərqliliklər yaratmaq idi [1, s.104].  Buna baxmayaraq, 
sərbəst şəkildə Azərbaycan ərazisində İslam dinini tətbiq etməyə davam etdilər.  Qorunan və tədqiq 
olunan məscidlərin xronologiyası 19-cu əsrləri əhatə edir (Cədvəl 1).  Bu məscidlər dövlət
tərəfindən qorunan memarlıq abidələri siyahısına daxil edilmişdir [3].

Cədvəl 1. İsmayıllı regionunda məscidlər 
İsmayıllı rayonundakı məscidlər

XIX əsr məscidləri
Bədöyün
Məhəmmədiyyə
Ağolu
Aragit
Topçu
Diyallı
Keşxurt
Tağlabiyan
Sumağallı
Qalagah

Yuxarı Aragit məscidi 19-cu əsrin sonunda tikilib və qədim bir qəbiristanlığın ərazisindədir.  
Bina dövrünün tipik bir dini binasıdır.  Planlaşdırma quruluşuna görə, ölçüləri 18,8 × 7,4 və
hündürlüyü 4 metr olan uzunsov bir düzbucaqlıdır.  Zala üç giriş var - ikisi əsas, digəri yan fasadda.  
Əsas fasadda qapı və pəncərələr simmetrik şəkildə yerləşdirilmişdir mihraba nisbətən (mehrab - 
məsciddəki bir yer, Məkkəyə tərəf baxan).  Damın mərkəzində kiçik dörd tərəfli bir gumbaz 
(kərpicdən tikilmiş bir günbəz) var.  Tikintidə istifadə olunan əsas material qırmızı bişmiş kərpicdir.  
Qapılar, pəncərələr, damı dəstəkləyən konstruksiyalar, tavanlar, dörd sütun (30 × 30 sm) ağacdan 
hazırlanır; dam - kirəmitli örtük.  Xarici dekorasiya hörgü özüdür, pəncərələrdəki almaz şəkilli 
shebeke.  Yan fasadların hər birində bir-birindən fərqlənən iki pəncərə var.  Sağ tərəfdəki fasadda 
yerləşən tağlı pəncərələrin eni 2.20 m, sol tərəfdəki fasadda hər biri 1 m enində düzbucaqlı formada 
olan pəncərələr qapının üstündə təxminən 2.30 m hündürlükdə yerləşir.
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Şəkil:  1. Yuxarı Aragit kəndindəki məscid. 

Şəkil:  2. Aşağı Aragit kəndindəki məscid. 
Aşağı Aragit kəndindəki digər bir məscid -, 19-cu əsrə aid binalara aiddir, dövlətin 

himayəsindədir və bir memarlıq və tarixi abidədir (şəkil 2).  Mövcudluğu boyunca bina yerli 
sakinlərin ianələri hesabına təmir edilmişdir; 1980-ci ildə genişmiqyaslı bərpa işləri aparılmışdır.  
Məscidin uzunluğu və eni sırasıyla 14,4 və 6,2 metr, hündürlüyü 4,20 m olan bir namaz salonu 
vardır, eninə oxa simmetrik və əsas fasadda yerləşən iki giriş vardır.  Əsas fasadın 2.6 m enində iki 
tağlı pəncərəsi var. Yan fasadlarından birində də oxşar pəncərə var. Pəncərələr iri almaz şəkilli və
kvadrat şəkillərlə bəzədilib otağa təbii işıq verir.

Bədöyün kəndindəki məscid 1885-ci ildə yerli sakinlər tərəfindən inşa edilmişdir.  Məscidin 
əsas binanın memarlıq üslubuna uyğun olaraq tekie yerləşdiyi kifayət qədər geniş bir ərazisi var 
(tekie dərvişlərin toplandığı yerdir, digər dini ayin və mərasimlərdə də istifadə olunur).    Dam 
kafeldəndir.  Sol tərəfin fasadının yenidən tikilməsi tamamilə mümkündür: birincisi, bu, digərindəki
məscidlərin tikintisində simmetriyaya sadiq qalarkən, doğru ilə eyni deyil;  ikincisi, bu fasadın 
divarı digər divarlardan daha incədir və 0,75 m-dir (digər üç divarın qalınlığı 0,9 m-dir).  Bina üç 
otaqlıdır.  Ən böyüyü, uzunluğu 15,5 m, eni 9,2 m və hündürlüyü 5 m olan namaz salonu, üç 
metrlik dörd pəncərə sayəsində salon təbii işıqla işıqlandırılmışdır.  Digər binalar - hər birinin 
sahəsi 26 m2 olan bir köməkçi otaq və qadınlar üçün ibadət otağı daha kiçikdir.  Bu otaqlar çox
sonra bir taxta arakəsməni əsas salondan ayıraraq iki mərtəbəyə bölərək tikilmişdir.  Əlavə otaqlar 
üçün girişlər həm həyətdən, həm də əsas salondan verilir. 

Sumağallı kəndi cümə məscidi bişmiş kərpicdən tikilmişdir.  Damın, sütunların, pəncərələrin 
və qapıların dayaq konstruksiyaları ağacdan hazırlanmışdır.  Təmirlərdən biri zamanı taxta sütunlar 
və çarpaz dəmir sütunlarla əvəz olundu.  Həm də təmirlərin birində məscidin divarlarına əlavə
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tikililər yapışdırıldı, giriş qapılarının qarşısında böyük portallar quraşdırıldı.  Məscid orijinal 
görünüşünü itirib.  Məscid sahəsi 100 m2 olan bir salonlu binadır.  Zalın hündürlüyü 3.8 m, 
divarları 0.8 m qalınlığında, beş böyük 2.2 metrlik və bir kiçik 1.1 metrlik pəncərələr gündüzlər
salonun yaxşı işıqlandırılmasını təmin edir. 

Şəkil 3. Sumağallı kəndi məscidi. 
İsmayıllı bölgəsinin Diyallı kəndində bir məscidin inşası 19-cu əsrin sonlarında başlamış və

20-ci əsrin əvvəllərində başa çatmışdır.  Planlaşdırma quruluşu və memarlıq görünüşü baxımından 
bölgədəki digər strukturlardan fərqlənmir. Həm də qırmızı bişmiş kərpicdən tikilib, pəncərələr, 
qapılar, sütunlar, dam konstruksiyaları taxtadan düzəldilib, dam örtüyü kirəmitlə örtülüb.  Planda, 
bina tərəfləri 22.0 × 9.4 m, hündürlüyü 5 m olan uzunsov bir düzbucaqlıdır. Mihraba nisbətən
simmetrik şəkildə yerləşən iki giriş və altı pəncərə vardır.  Mərkəzi ox boyunca 5 sütun var.  Daxili 
dekorasiya yoxdur, çöl dekorativ hörgü ilə bəzədilib.  Mövcud olduğu dövrdə məscid bir neçə dəfə
təmir edilmişdir.  Görülən işlərin bir hissəsi memarlıq abidəsinə qarşı diqqətsiz bir münasibətdən
bəhs edir, məsələn, shebeke ilə bəzədilmiş taxta pəncərələr plastiklə əvəzlənmiş, girişlərin 
qarşısında memarlıq üslubuna uyğun olmayan kərpic portallar tikilmişdir. Bildiyiniz kimi, bərpa 
zamanı binanın mümkün qədər köhnə, orijinal elementlərini qorumaq lazımdır [2, s.5].  Dam 
tamamilə dəyişdirilib, ortada dörd tərəfli bir gumbaz quraşdırılıb.

Şəkil:  4. Diyallı kəndindəki məscid:
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Topçu kəndi Məscidi  19-cu əsrin əvvəllərində bişmiş kərpicdən tikilmişdir;  qapılar, 
pəncərələr, tavan, eləcə də kütləvi daşıyıcı sütunlar taxtadan düzəldilib oymalarla bəzədilib.
Məscidin əsas fasadı üç tağlı pəncərədən ibarətdir, onlardan ikisi almaz şəkilli şəbnələrlə bəzədilib 
və 2 qapı var.  Məscidin bir neçə otağı var - kişilər üçün böyük bir namaz salonu, qadınlar üçün 
kiçik bir namaz salonu və köməkçi otaq.  Məscidin quruluşu digər məscidlərdən fərqlənmir.  
Salonların hər birinin öz girişi var, köməkçi otağa giriş böyük bir namaz salonundan keçir.  Böyük 
namaz salonu ölçüləri 15,5 × 6,7 m olan uzanmış düzbucaqlıdır, otağın hündürlüyü 3,7 m-dir. 
Qadınlar salonuna giriş məscidin yan fasadında yerləşir.  Zalın sahəsi 28 m2-dir.  Ehtimal olunur ki, 
məscid əvvəlcə yalnız bir namaz salonundan ibarət idi, lakin sonradan əlavə binalara ehtiyac 
yarandı.  Digər məscidlərdən fərqli olaraq salon bölmə ilə bölünməmişdi, əvəzinə kiçik bir ibadət
salonu və yardım otağı olan kiçik iki mərtəbəli bir quruluş əlavə edildi.  Bunun arxa fasaddakı 
kərpic işinin pozulması sübut edir.  Məscid qəzalı vəziyyətdədir və təcili bərpa işlərinə ehtiyac var. 

Nəticə. 
Məqalənin yekunu olaraq qeyd edə bilərik ki, İsmayıllı rayonunda olan tikililər və onların 

təsnifatı ətraflı şəkildə öyrənilmişdir belə ki, abidələrlə cəmiyyət arasında həmişə görünməyən bir 
əlaqə var.  Bir insanın sosial bir şəxsiyyət olaraq yaşadığı, inkişaf etdiyi tarixi - mədəni mühitin bir 
hissəsi olan abidələr onsuz da fiziki varlığı faktı ilə ona, keçmiş tarix və mədəniyyət biliklərinə və
bununla da dünyagörüşünün formalaşmasına təsir göstərir. 

Eyni zamanda, cəmiyyət yalnız abidələr yaratmır, həm də bütövlükdə keçmişinə olan 
mövqeyi ilə müəyyənləşdirilən öz münasibətlərinə malikdir.  Abidələrə münasibət üç növdür: 
cəhalət, qayğı, qəsdən məhv.  Bir çox amillərlə müəyyənləşdirilir: əhalinin təhsil və mədəniyyət
səviyyəsi, hakim ideologiya, tarixi və mədəni irsə münasibətdə dövlətin mövqeyi, cəmiyyətdə
müəyyən bir bədii üslubun yayılması, vətənpərvərlik hisslərinin gücü, siyasi quruluş, ölkənin 
iqtisadi vəziyyəti və digər amillər.  Bir cəmiyyətin təhsili, elmi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı nə qədər
yüksəkdirsə, quruluşu o qədər demokratikdir, ideologiyası bir o qədər humanistdir, özünün və
ümumbəşəri bəşəri tarixi və mədəni irsinə dair şüurlu şəkildə qayğı göstərir. 

Ümumilikdə götürsək İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsində 12 muzey 
fəaliyyət göstərir.  Hər bölgədə tarix və etnoqrafiyaya həsr olunmuş ən azı bir muzey var; Qəbələdə
bunların böyük hissəsi 12.00 eksponatı sayır. Bundan əlavə, II Dünya Müharibəsində şəhid olmuş 
vətəndaşlara həsr olunmuş abidələri Ağsu, İsmayıllı və Şamaxıdadır.
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S.Ə.ŞIRVANI YARADICILIĞINDA ZƏMANƏDƏN ŞIKAYƏT MOTIVLƏRI

Flora Kərimova 
Naxçıvan Dövlət Universiteti,baş müəllim

Xülasə
XIX əsr Azərbaycan maarifçilərinin görkəmli nümayəndələrindən olan S.Ə.Şirvani ölkədə baş 

verən ictimai-siyasi hadisələrə fəal şəkildə münasibət bildirirdi. S.Ə.Şirvani yaradıcılığının digər
istiqamətləri kimi mütəfəkkirin satirik şerlərində də böyük şair Füzulinin təsiri görünməkdədir. 
Füzulidə olduğu kimi S.Ə.Şirvani də yaşadığı dövrdən narazı olmuş, zülm və istismara, haqsızlığa 
qarşı çıxmış və bunu əsərlərində ifadə etmişdir. S.Ə.Şirvani öz satirik şeirlərində və mənzum
hekayələrində bəylərin və çar məmurlarının xalqa qarşı ədalətsiz, alçaldıcı hərəkətlərini tənqid edir, 
həm din xadimlərini, həm mülkədarları, həm də çar məmurlarını ifşa edirdi.

S.Ə.Şirvani yaradıcılığının mühüm bir hissəsini təşkil edən satirik şeirlər XIX əsr
Azərbaycanda sosial-siyasi vəziyyətin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. 
S.Ə.Şirvani şeirləri bu dövrdə Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi və təbəqələrarası münasibətlər
haqqında biliklər əldə etməyə imkan yaradır. S.Ə.Şirvaninin satirik şeirlərində bir tərəfdən, yerli 
hakim təbəqələrin, digər tərəfdən isə çar məmurlarının təzyiqinə məruz qalaraq, onlar tərəfindən
istismar olunan kəndlilər dini cəhalət və mövhumatın qurbanı kimi təsvir edilir. S.Ə.Şirvani 
cəmiyyətdə mənəviyyatın aşılanması prosesini təəssüf hissi ilə əks etdirir və çıxış yolunu 
maariflənməkdə görür. Seyid Əzim yaradıcılığının fərqli tərəflərindən biri onun mövcud geriliyə
tənqidi münasibətilə bağldır. S.Ə.Şirvani tənqid etdiyi şəxsləri öz dili ilə ifşa edən şeirlərilə bu 
üslubda yazan sonakı satirik şairlərin ilk istiqamətvericilərindən olmuşdur. 

Açar sözlər: Seyid Əzim Şirvani, icitami-siyasi,xalq, münasibət, tənqid 

XIX əsr Azərbaycan maarifçilərinin görkəmli nümayəndələrindən olan Seyid Əzim Şirvani 
ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrə fəal şəkildə münasibət bildirirdi.  

Seyid Əzim Şirvani əməli fəaliyyətdə və yaradıcılıqda Rusiya tərəfindən işğal 
edildikdən sonra yetişən ilk milli ziyalı nəslin nümayəndəsi olaraq, doğma xalqla milli mənşə
və mühitlə sıx tellərlə bağlı idi [39, s.13-16].  

Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığının digər istiqamətləri kimi mütəfəkkirin satirik şerlərində də
böyük şair Füzulinin təsiri görünməkdədir. Füzulidə olduğu kimi Seyid Əzim Şirvani də yaşadığı 
dövrdən narazı olmuş, zülm və istismara, haqsızlığa qarşı çıxmış və bunu əsərlərində ifadə etmişdir. 

Füzulinin əsərlərində feodalizm cəmiyyətində baş verən ictimai siyasi bəlalar, xalq 
kütlələrinə edilən zülm öz əksini geniş formada tapır. Böyük mütəfəkkir göstərir ki, “soyğunçu və
zülümkar hakimlər xalqın malından hər saat, hər gün bəzəkli süfrələr düzəldir, tüfeyli həyat sürüb, 
eyş-işrətlə məşğul olurlar. Onlar qəm-qüssədən ciyər qanı udan xalqa heç bir rəhm etmir, son 
tikəsini də əlindən alıb zülm edirlər” [50, s.192, 193]. 

Satiralarında xalqın ağır güzəranına səbəbkar olan mənfi ünsürləri kəskin tənqid atəşinə
məruz qoyan Seyid Əzim ənənəvi qəzəl janrında da dövrün, zamanın tələbləri çərçivəsində əsərlər
yazaraq, cəhalət və mövhumatı, riyakar din xadimlərinin iç üzünü açıb göstərir [7, s.5].
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Seyid Əzim Şirvani öz satiralarında feodal-patriarxal quruluşu, dini fanatizm və cəhaləti
kəskin şəkildə tənqid edərək yalançı ruhanilərlərə qarşı mübarizə apardığı üçün “divanə”, “azad 
düşüncəli qiyamçı”, “xain müsəlman” kimi tanınmasına səbəb olmuşdur [101, s.15]. 

Beləliklə, Seyid Əzim Şirvani də öz satirik şerlərində və mənzum hekayələrində bəylərin və
çar 
məmurlarının xalqa qarşı ədalətsiz, alçaldıcı hərəkətlərini tənqid edir. Seyid Əzim yaradıcılığı ilə
Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığıdakı paralel istiqamətlərdən biri də yalançı din xadimlərinə olan 
münasibətdir. Füzuli yaradıcılığıda da dindən xalqı istismar etmək üçün istifadə edən hakimlər və
din xadimləri ifşa olunur. 

“Böyük mütəfəkkir zülm və istismarla məşğul olan hakimlərin dinə bel bağladıqlarının, 
dindən istifadə edərək, ...xalqdan topladığı pulların hesabına rüşvət və bəxşişlər verməklə cənnətə
getmək üçün Allahın razılığını əldə etmək istəyən ikiüzlü zalim hökmdarları ifşa edir” [50, s.205].

Qeyd etdiyimiz kimi, Seyid Əzimin ictimai məzmunlu şeirlərinin bir qisminə hakim olan 
qəm-qüssə onun şəxsi kədərini deyil, cəmiyyətdəki haqsızlıqların doğurduğu əhvali-ruhiyyəni əks 
etdirir. Sağlam düşüncəyə qiymət verilməməsi, yeniliklərə, elmə, sənətə etinasızlıq, feodal 
mütləqiyyətinin törətdiyi haqsızlıqların yaratdığı ümidsizlik və iztirab belə şeirlərdə öz əksini 
tapmışdır.
                                                 Bilməz rümuzi-söhbəti-həmraz dərdini, 
                                                    Nadanə əhli-dil açıla gər kitabtək. 

Seyid Əzim bu şeirində həm özünün, həm də digər xalq yolunda işıq olan ziyalıların 
qədrinin  
bilinməməsindən narazılıq edir, “xalqa günəş kimi min xeyir versən də, yenə dövran səni ayağa 
salar” deyə şikayətlənir [93, s.335-341]. 

Seyid Əzim Şirvaninin satirik şeirləri xalq arasında populyar idi. Satirik şeirlərində
Seyid Əzim 
həm din xadimlərini, həm mülkədarları, həm də çar məmurlarını ifşa edirdi. 

Müstəmləkə ölkələrində yaradılmış dini təsisatların anti-milli xarakterini hələ ərəb aləmində
dini  
təhsil aldığı  illərdə dərindən başa düşən Seyid Əzim klassik ənənədən gələn ədəbi priyomu – şərab 
və meyxanəni tərənnüm etməyi, dolayısı ilə açıq küfrü maskalı, pərdəli küfrə qarşı qoymağı ilə
bəzilərinə dinsiz kimi görünmüşdü. Əslində, Seyid Əzimin məramı özünü Allaha şərik qoşanların, 
öz xeyri üçün milləti cəhalətə sürükləyənlərin, dildə dünyadan üzlüşüb, əməldə dünyanı acgözlüklə
yeyənlərin, İslam adına bir ləkə olanların küfrünü üz-üzə qoymaq idi [7, s.6-7]. Dindarlar özlərini 
xalqa müqəddəs adam, dinin və şəriətin himayəçisi kimi nişan verirlər. Əslində isə hərəkətləri ilə
əqidələri arasında dərin bir uçurum var idi. 

Zahidin işi zahirdə əbadır və duadır,
Məlun kişidir, hiyləvü təzvir nihadı.
Seyid Əzim Şirvaninin fikrincə dini ayinlər, Quranın təlimi, şəriət qaydaları ruhanilərin 

əlində şəxsi həyatlarını təmin etmək üçün qazanc mənbəyidir. Onlar xalqın xeyir-şərindən ancaq 
mənfəət gözləyirlər. Mütəfəkkirə görə yalançı din xadimlərinin nəinki əməlləri, hətta geyimləri, 
təsbihləri xalqı soymaq üçün qurulmuş tələdir. O, vətən və din qardaşlarını onlara aldanmamağa, 
hiylələrinin qurbanına çevrilməməyə çağırdı [87, s.15-17]. 
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Seyid Əzim yaradıcılığının müasir tədqiqatçılarından olan N.Atabəyin fikrincə:  “Seyid 
Əzim Şirvaninin tənqidi satiraları “qondarma dini təəssübkeşlərin, elm və maarif əleyhdarları olan 
cahil fanatiklərin, hər cür antitürk meylli və siyasi fırıldaqçılar ordusunun əleyhinə” idi.  “İslam 
aləmində elmin ən böyük carçısı sayılan İmam Əlinin maarifçilik yolunu xüsusi təqdir edən Seyid 
Əzim bunu açıq dillə belə bəyan edirdi: 

Tut, könül, ali-Əli damənin, eyləmə qəm,
Get bu yoldan ki, bu yol Buzərü-Səlman yoludur. 
Demə meyxanə yolun rahi-zəlalət, vaiz! 
Oğlun ölsün, bir ayıl, bu şahi-Mərdan yoludur. 
Göründüyi kimi, Seyid Əzim Şirvani açıq dillə bəyan edir ki, onun cəhalətə qarşı bu savaşı 

İmam Əlinin (ə.s.) Ərəb dünyasında biliyin təşviqindəki roluna bənzəyir. Seyid Əzim Şirvani 
cəmiyyətə özünü 

“Allahın bacısı oğulları” və ya şərikləri kimi sırıyanları kəskin şəkildə ifşa edir, çarizmin öz istila 
məqsədləri üçün geniş istifadə etdiyi bu əmmaməli fanatik qaragüruhun İslam maarifi və
demokratiyası ilə heç bir əlaqəsi olmadığını açıb göstərirdi. Seyid Əzim Şirvani öz İslami 
baxışlarında həm də inqilabçı-demokrat kimi çıxış edirdi. O, dini düşüncələrdə teokratik 
hegomonizmi rədd edir, müsəlman aləminin  
yalnız maarif və açıq cəmiyyət yolu ilə demokratiya, tərəqqi və azadlığa qovuşacağını söyləyirdi [7, 
s. 15, 16]. 

Həsən bəy Zərdabiyə ünvanladığı şeirində Seyid Əzim Şirvani camaatın avamlığından 
şikayətlənərək deyir ki, hər vilayətdə beş-on qəsəbə, hər qəsəbədə də əlli min seyid, axund, dərviş, 
mərsiyəxan və s. var [46, s.56]. 

Seyid Əzim Şirvani xalqa başa salmağa çalışır ki, yalnız dini elmlərə yiyələnməklə savadlı 
olmaq mümkün deyil, savadsızlığın nəticəsidir ki, fikri yalnız xalqı soymaq olan “hoqqabazi-
naqabil”lər camaata yalanlarıyla tələ qurur, din qardaşları arasına ixtilaf salırlar.

Seyid Əzim Şirvani göstərirdi ki, din xadimlərindən narazılıq doğuran  cəhətlərdən biri də
İslamda təriqət ayrı-seçkiliyidir. Firudin bəy Köçərli bu barədə yazır: “Hacı Seyid Əzim Şirvaninin 
böyük xidmətlərindən birisi də sünni ilə şiə məsələsində hər iki firqənin mabeynində vüqua gələn
büğzü ədavətin, kinü küdurətin əbəs və bibina olmağını gözəl və abdar şeirlər vasitəsilə müdəlləl
etməyibdir.  

Hacı Seyid Əzim hər iki tərəfin əbəs və bihudə bir-biri ilə müddəi olmaqlarını görüb, canü 
dildən ağrıyıb naləvü fəryad edirdi ki, biz bir millət olduğumuz halda bir-birimiz ilə qardaş kimi 
dolanmağa, Allahın hökmü ilə borclu ikən nə səbəbə iki firqəyə bölünüb ədavət başlayaq? Bir-
birimizin puç və münhəzin olmasına səbəb olaq?” [46, s.56].

Seyid Əzim dinc xalqın arasında ixtilafa səbəb olan sünni-şiə məsələsinə mənfi münasibət
bildirirdi. Seyid Əzim Şirvani şeirlərində dönə-dönə vurğulayır ki, Allah nə ərəb, nə zənci, nə
firəngdir, yəni Allah birdir və bəndələri də öz aralarında dini, irqi ayrı - seçkilik aparmamalıdırlar 
[94]. 
Seyid Əzim “Sünnü ilə şiə” adlı şeirində xalqın bu məzhəblər üzündən bir-birinə düşmən
kəsildiyini, fanatik olmalarını tənqid edirdi. “Sünnü, şiə və əli allahi” adlı şeirində isə bu 
düşmənçiliyi belə təsvir edirdi: 

Bir nəfər şiə ilə bir sünni
Bir-birindən acıqlı, həm kinni [88, III cild, s.126] 
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O, istinad vasitəsi kimi Qurandan istifadə edir, İslam və şəriət ehkamlarını əldə bayraq tutub 
xalqı istismar edən imtiyazlı silklərə qarşı düşmən mövqedə dayanırdı. Çünki Seyid Əzim Şirvani 
bir ziyalı olaraq, başa düşürdü ki, həmin insanlar üçün din mövcud feodal-patriarxal münasibətlərini 
davam etdirə bilməkdən ötrü əla bir vasitədir və onlar, əslində, şərə qulluq edən ruhanilərin 
xidmətlərindən gen-bol yararlanırdılar. Buna görə də, Seyid Əzim Şirvaninin ictimai motivli 
şeirlərinin əsas tənqid hədəfləri yalançı vaizlər, riyakar zahidlər, ikiüzlü abidlər idi. 

Aləmə fitnə salan mədəni-şərdir vaiz, 
Haşəlillah demənəm mən ki, bəşərdir vaiz [93, s.335-338]. 
Şairin vaizi “şər mədəni” adlandırması təsadüfi deyil. Çünki yalançı din xadimləri İslamın 

adından istifadə edərək sadə, avam camaatı qəflətdə saxlayır, cəhənnəm qorxusu ilə onları 
savadlanmaqdan, elm və bilik əldə etməkdən çəkindirir, xalqın irəli getməsinə imkan vermir, 
özlərindən uydurduqları fitvalarla əhalini xof altında saxlamağa çalışırdılar. Ona görə Seyid Əzimin 
ruhanilərdə nifrət etdiyi xüsusiyyət onların riyakar olması idi: zahirən özünü ibadət əhli, təqvalı 
Allah qulu kimi göstərən bu “möminlər” gizlində spirtli içki içir, rüşvət alır, eyş-işrətlə məşğul olur, 
bir sözlə, hər cür günaha əl atırdılar. Ona görə şair deyir ki, sən ki özün bu qədər günah işləyirsən, 
nə ixtiyarın var ki, bəndə ilə Yaradan arasına girir, günahlarımızın bağışlanmayacağına dair fitva 
verirsən? Axı günahsız insan yoxdur və kimi bağışlayıb, kimin günahını əfv etməyəcəyini Allahdan 
başqa bir kimsə bilməz [32]. 
Şair  dindarların  uydurduğu,  həqiqətdə İslama  zidd  olan  ayin  və mərasimləri pisləyirdi. Seyid 
Əzim 

Şirvani İslam dininə hörmətlə yanaşır və əsl ibadət yolunu tutan həqiqi ruhaniləri tənqid etmirdi. 
Seyid Əzim yalnız istinad vasitəsi kimi Qurandan istifadə edərək, İslam və şəriət ehkamlarını əldə
bayraq tutub xalqı istismar edən imtiyazlı silklərə qarşı düşmən mövqedə dayanırdı [94].

Seyid Əzim yaradıcılığının bir sıra tədqiqatçıları onun əsərlərindəki meyxanə obrazının 
“dini ehkamların əsarətinə qarşı etiraz rəmzi kimi” tərənnüm edildiyini söyləyirlər. Doğurdan da, 
Seyid Əzimin onlarca şeirlərində qarşı-qarşıya qoyulan məscid və meyxanə obrazı iki düşüncə
tərzini ifadə edir: cəhalət və elm, köhnəpərəstlik və yenilikçilik. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
sufizmdə meyxanə sərbəst düşüncəni, azad ruhu ifadə edir. Seyid Əzim yaradıcılığında şərabdan və
meyxanədən təsəvvüfi rəmz olaraq istifadə edilən çoxlu şeirlər vardır. Seyid Əzim Şirvani böyük 
təsəvvüf şairdir və az sayda şeirləri istisna olmaqla onun yaradıcılığındakı şərab və meyxanə
obrazları, əsasən, təsəvvüfi anlam daşıyır [92, s.14, 15]. 

Seyid Əzim Şirvani yaradıcılığının mühüm bir hissəsini təşkil edən satirik şeirlər XIX əsr
Azərbaycanda sosial-siyasi vəziyyətin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Seyid 
Əzim 
Şirvani şeirləri bu dövrdə Azərbaycanda təbəqələşmə prosesi və təbəqələrarası münasibətlər
haqqında biliklər əldə etməyə imkan yaradır. Eyni zamanda bir tərəfdən yerli hakim təbəqələrin, 
digər tərəfdən isə çar məmurlarının təzyiqinə məruz qalan və onlar tərəfindən istismar olunan 
kəndlilər dini cəhalət və mövhumatın təsiri ilə öz vəziyyətlərini adi hal kimi qəbul edirlər. Seyid 
Əzim Şirvani cəmiyyətdə mənəviyyatın aşılanması prosesini təəssüf hissi ilə əks etdirir və çıxış 
yolunu maariflənməkdə görür. 
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Seyid Əzim yaradıcılığının fərqli tərəflərindən biri onun mövcud geriliyə tənqidi 
münasibətilə bağldır. Onu da qeyd edə bilərik ki, Seyid Əzim Şirvani gələcək satirik şairlərin ilk 
istiqamətvericilərindən olmuşdur. Belə deyə bilərik ki, tələbəsi Sabir ondan təsirlənmişdir
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MOTIVES OF COMPLAINTS ABOUT THE TIME IN THE WORKS OF SA SHIRVANI
KEYWORDS: SEYID AZIM SHIRVANI, SOCIO-POLITICAL, PEOPLE, ATTITUDE, 

CRITICISM 
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Summary 

S.A Shirvani, one of the prominent representatives of the Azerbaijani enlighteners of the XIX 
century, actively commented on the socio-political events taking place in the country. Like other 
directions of SA Shirvani's work, the influence of the great poet Fuzuli can be seen in the satirical 
poems of the thinker. As in Fizuli, SA Shirvani was dissatisfied with his time, opposed oppression 
and exploitation and injustice, and expressed this in his works. In his satirical poems and verse 
stories, SA Shirvani criticized the unjust and humiliating actions of the nobles and tsarist officials 
against the people, and exposed the clergy, landowners and tsarist officials. 

Satirical poems, which are an important part of SA Shirvani's work, are of great importance 
in terms of studying the socio-political situation in nineteenth-century Azerbaijan. SA Shirvani's 
poems provide an opportunity to gain knowledge about the process of stratification and inter-class 
relations in Azerbaijan during this period. In SA Shirvani's satirical poems, the peasants exploited 
by the local ruling classes on the one hand and the tsarist officials on the other are described as 
victims of religious ignorance and superstition. SA Shirvani regrets the process of inculcating 
morality in society and sees the way out in enlightenment. One of the different aspects of Seyid 
Azim's work is his critical approach to the current backwardness. SA Shirvani was one of the first 
directors of the last satirical poets who wrote in this style with his poems exposing the people he 
criticized in his own language. 

Мотивы жалоб на время в произведениях С.А. Ширвани
Ключевые слова: Сейид Азим Ширвани, социально-политический, люди, отношение,

                                   
Критика

С.А. Ширвани, один из видных представителей азербайджанских просветителей XIX 
века, активно комментировал общественно-политические события, происходящие в стране. 
Как и другие направления творчества С.А. Ширвани, влияние великого поэта Физули 
прослеживается в сатирических стихах мыслителя. Как и в Физули, С.А. Ширвани был 
недоволен своим временем, выступал против угнетения, эксплуатации и несправедливости и 
выражал это в своих произведениях. В своих сатирических стихах и стихотворных рассказах 
С.А. Ширвани критиковал несправедливые и унизительные действия дворян и царских 
чиновников против народа, разоблачал духовенство, помещиков и царских чиновников.

Сатирические стихи, составляющие важную часть творчества С.А. Ширвани, имеют 
большое значение с точки зрения изучения общественно-политической ситуации в 
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Азербайджане XIX века. Стихи С.А. Ширвани дают возможность узнать о процессе 
расслоения и межклассовых отношениях в Азербайджане в этот период. У Ш. С.А. Ширвани 
сожалеет о процессе воспитания 

в обществе нравственности и видит выход в просветлении. Одним из отличительных 
аспектов работы Сейида Азима является его критический подход к нынешней отсталости. 
С.А. Ширвани был одним из первых режиссеров последних сатирических поэтов, писавших 
в этом стиле, его стихи разоблачали критикуемых им людей на его родном языке.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 266 June 1-2, 2021



 
 

 

APPLICATION OF -PARAMETERIZED DIFFERENTIAL TRANSFORM 
TO BOUNDARY VALUE PROBLEMS 

Merve YÜCEL
Department of Mathematics, Faculty of Arts and Science, Hitit University, Çorum, Turkey.

ORCID 0000-0001-7990-2821

Kadriye AYDEMİR
Department of Mathematics, Faculty of Arts and Science, Amasya University, Amasya, Turkey.

ORCID 0000-0002-8378-3949

Oktay Sh. MUKHTAROV 
Department of Mathematics, Faculty of Arts and Science, Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.
Institute of Mathematics and Mechanics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan 

ORCID 0000-0001-7480-6857

Abstract 

In this work, we suggest a new version of Differential Transform Method (DTM) for the 
numerical solution of homogeneous and nonhomogeneous boundary value problems. This version 
is based on the parametrization of the classical DTM (which we call − parametrized DTM) and 
comes down to the classical DTM for the special values =  and = . To substantiate the 
proposed method a simple but illustrative boundary-value problem was investigated. The obtained 
numerical solution is compared with the corresponding exact solution. Some graphical illustrations 
are also presented.  

Keywords: Differential transform method (DTM), Sturm-Liouville problems (SLPs), numerical 
solutions, α-parameterized DTM. 

INTRODUCTION 

The differential transform method (DTM) is one of the numerical methods that can be used 
to find an approximate solution to different types of initial and/or BVPs. This method was first 
proposed by Zhou (Zhou, J. K. (1986), Differential transformation and its applications for electrical 
circuits, Huazhong University Press, Wuhan, China) when solving both linear and nonlinear initial 
value problems arising in the analysis of electrical circuits.  The DTM can be used to solve various 
types of differential equations. For example, Hassan (2002) applied this method to solve eigenvalue 
problems for Sturm-Liouville equation. Unal and Gokdogan (2017) developed the DTM for solving 
conformable fractional differential equations. Ayaz (2004) used the DTM to solve differential-
algebraic equations. Mukhtarov and et al. (2020) developed a new generalization of DTM to solve 
many-interval initial and boundary value problems.  

In this study, we propose a new generalization of DTM, which we call the -Parametrezed 
differential transform method ( −P DTM, for short) for the numerical solution of various type 
BVPs. Note that, the proposed −P DTM reduced to the classical DTM in special cases = 0 and 
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= 1. To justify the applicability and effectiveness of the proposed generalization of DTM we 
consider a simple but illustrative Sturm-Liouville equation   ( ) + 4 ( ) = 0, ∈ [−1,1]
subject to the boundary conditions  

                                                         (−1) = 0,        (1) = 1.

We found different numerical −P DTM solutions corresponding to the different values of the 
parameter α. The obtained numerical solutions are compared with those obtained by the analytical 
method, that is with the exact solutions. Graphical illustrations of the numerical and exact solutions 
are also presented. 

THE DEFINITION AND BASIC PROPERTIES OF −PARAMETRIZED DTM       

Let : [ , ] → be an analytic function and ∈ [ , ] is real parameter. 

Definition 1.  The sequence , ( ) ≔ ( ) + ( − ) ( ), = , , , …
is called the −differential transform of the function ( ) where, 

, ( ) ≔ ( )! , , ( ) ≔ ( )!
Definition 2.  The inverse of −differential transform is defined as the series  ( ) = ( ) ≔ , ( ) − ( + ( − ) )
if the series is convergent. 
Definition 3.  The function

, ( ) ≔ , ( ) − ( + ( − ) )
is called the −parametrized approximation of the original function ( ), where N is sufficiently 
large number.  
Teorem 1. The following equalities hold

1. , ( ) = , ( ), ∈ ,
2. , ( ± ) = , ( ) ± , ( ),
3. , = ( )!! , ( )
4. , ( ) = ∑ , ( ) , ( ) + ( − ) , ( ) , ( )
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APPLICATION OF THE −PARAMETRIZED DTM      

Let us consider the differential equation ≔ ( ) + 4 ( ) = 0, ∈ [−1,1]         (1)

with the boundary conditions(−1) = 0, (1) = 1.                                       (2)

It is easy to verify that the exact solution for this problem is( ) =   ( ) .                                    (3)

By using the fundamental operations of −  DTM we have 

, = ( )( ) , ( ).                                  (4)

The boundary conditions given in (2) can be transformed as follows 

, (−1) = ∑ , ( )(2 − 2) = + (2 − 2) + (−2 )(2 − 2) + (2 − 2) +(2 − 2) + (2 − 2) + ( )(2 − 2) = 0                     (5)

′ , (1) = , ( ) (2 ) = + (−2 )2(2 ) + −46 3 (2 ) + 23 4(2 )
+ 5(2 ) + ( )6(2 ) = 1                                             (6)

Using (4), we find , ( ) = −2 ,   , ( ) = ,   , ( ) = , , ( ) = ,       , ( ) =, , ( ) = , . ..  where = (1 − 2 ),     , ( ) =        , (1) = .
Using (4), (5), (6) and by taking = 6, the following −P aproximate solution is obtained 

( ) = + ( − (1 − 2 )) + (−2 )( − (1 − 2 )) − (−46 )( − (1 − 2 ))+ (23 )( − (1 − 2 )) + (430)( − (1 − 2 )) + (−445 )( − (1 − 2 ))+ ( )
The constant A and B evaluated from equations in (4) as follow
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= − 90(−7 + 55 − 200 + 280 − 160 + 32 ) /(−1365 + 30720 − 122880+ 189440 − 49152 − 241920 + 327680 − 138240 + 8192 ) 
= −(15(91 − 336 + 1320 − 3200 + 3360 − 1536 + 256 ))/ (−1365+ 30720 − 122880 + 189440 − 49152 − 241920 + 327680− 138240 + 8192 )

Figure. 1 The numerical −parametrized solution for = .

F gure. 2 Compar s on of the exact solut on (red l ne) and the numer cal −parametr zed solut on 
for =
(blue line) 
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CONCLUSION 

In this study, we used α-parametrized differential transform method to find the approximate 
solution of the boundary value problem. It is given comparison of the exact solution and the 
numerical α-parametrized solution for = in Figure 2. The graphics were sketched by using 
Mathematica 8. It is important to note that the α-parametrized DTM is an extension and 
generalization of the classical DTM since in the special cases α = 0 and α = 1, our method reduced 
to the classical DTM.
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NAHÇİVAN ÖZERK CUMHURİYETİ'NDE YENİDOĞANLARDA 
GÖRÜLEN KUSURLARIN SIKLIĞI VE YAPISI

INCIDENCES OF NEWBORN DEFECTS AND THEIR STRUCTURES IN 
CHILDREN IN NAKCHIVAN AUTONOMIC REPUBLIC 

İbrahimov M.S.
Nahçivan Devlet Üniversitesi Pediatri Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D. Azerbaycan Cumhuriyeti 

ÖZET

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde yenidoğan çocuklar arasında son 20 yıl için 
retroperspektif ve prospesifîk incelemeler yapılmıştır (1990-2007). İnceleme sonuçlarına göre 
yenidoğanlar arasında en çok birarada görülen kusurlara (%30,8) rastlanılır. Doğuştan gelen 
kusurların %19,5'inin kalp damar sistemi, %18'inin sindirim sistemi ve % 10,1'inin ise merkezi sinir 
sistemi kusurları olduğu tespit edilmiştir. AIQ merkez sonuçlarıyla kıyaslandığında Nahçivan'm 
farklı bölgelerde rastlanılan kusurların daha az olduğu saptanmıştır. Buna rağmen bu sonuçlar 
doğuştan gelen kusurların bölgemiz için de ciddi halk sağlığı problemlerinden biri olduğunu 
göstermektedir. Bu ise yeni önleyici metodlann geliştirilmesini ve pratikte uygulanmasının 
gerekliliğini bir kez göstermektedir.

Anahtar Sözcükler: Yenidoğan kusurları, doğuştan gelen kusurlar

SUMMARY 

Retroperspective and properspective studies were done in Naxcivan Republic recent 20
years (1990-2007). According to the results the defects together (%30,8) are the most common 
anomalies in new borns. Cardiovacsular system anomalies have %19,5, digestive system anomalies 
have %18 and nerveus system anomalies have %10,1 rate in those kind of anomalies. When it is 
compared to AIQ central results, anomalies in Naxcivan have a less rate of anomalies to other 
region anomalies. Although these anomalies in Naxcivan have a less rate than the others, this 
provides a seriously problem in community health. And this problem shows that new preventive 
methods should be improved and applied in daily life.

Key words: New bom anomalies, common anomalies in new borns 
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Yeni doğmuş çocukların doğumdan sonra sık sık hastalanması ve yenidoğanlarda görülen 
ölüm sayısının artması bütün ülkelerin halk sağlığının önemli problemlerinden biridir. 
Yenidoğanlarda ölüm sayısının artmasının esas sebeplerinden biri doğuştan gelen kusurlardır.
Uluslar arası inceleme araştırma sonuçlarına göre (2006) dünyada her yıl 7,9 milyon yenidoğanın % 
6'sında doğuştan gelen kusurlara rastlanılmaktadır. Bu alanda büyük başarılar elde etmiş ve çok 
gelişmiş ülkelerde bile doğuştan gelen kusurlar temel bir sorun olarak kalmaktadır. Kusurlu ya da 
sakat olarak doğup yaşamaya devam eden çocuklar gelecekte malulleşerek toplumun fiziki ve 
ruhsal düzenini bozmakta, topluma faydasız hale gelmektedirler. Bu nedenle de çocukların 
doğuştan gelen kusurlarla dünyaya gelmelerinin engellenmesi büyük önem taşımaktadır (5). Bu 
alanda son yıllarda yapılan araştırmalar göstermiştir ki doğuştan gelen kusurlarla mücadelenin 
temelini epidemiyolojik incelemeler yaparak doğuştan gelen kusurların tespit edilmesi, kusurlu 
çocukların devamlı olarak gözaltında tutulması, kadın doğum ve pediatrik faaliyetinin yükseltilmesi 
ve aynı zamanda kusurlu çocukların iyileştirilmesi için gerekli şartların sağlanması oluşturmaktadır. 
Yenidoğanlarda görülen patolojik kusurlar aynı zamanda Azerbaycan'ın da halk sağlığı 
problemlerinden biridir. Bu çalışmada ilk kez olarak Nahçivan'ın çeşitli bölgelerinde son 20 yılda 
yenidoğanlarda görülen kusurların sıklığı ve çeşitliliği incelenmiştir.

MATERYAL VE METOD 

Nahçivan Özerk Cumhuriyetimde yenidoğanlar arasında doğuştan gelen kusurların 
belirlemek amacı ile retrospektif ve prospektif yöntemler kullanılarak çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalar 1990-2007 yılları kapsamaktadır. Bu süre içinde 178.711 canlı doğum gerçekleşmiştir.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Yenidoğanlarda görülen farklı kusurlar ve onların sıklığı Tablo. 1 ve Tablo.2'de verilmiştir.
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Tablo 1: 

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde yenidoğanlar arasında doğuştan gelen kusurların tipleri ve sıklığı 
(1990-1999) 

Doğuştan Gelen Kusurların 
Çeşitleri

Vak'a sayısı Her yenidoğanda doğuştan gelen kusur 
oranı

Merkezi Sinir Sistemi 13 (%7.4) 0.11

Kas ve İskelet Sistemi 5 (% 2.71) 0.04

Kalp Damar Sistemi 56 (%30.76) 0.46

Sindirim Sistemi Organları 50 (%27.48) 0.40

Birarada Bulunan Kusurlar 58 (%31.88) 0.41

Toplamı 182 (%100) 1.48

Tablodan da görüldüğü gibi yenidoğanlar arasında doğuştan gelen kusurların büyük bir kısmını 
birarada görülen kusurlar (% 31.88), kalp damar sistemi kusurları (%30,76) ve sindirim sistemi 
kusurları (%27,88) oluşturmaktadır. Doğuştan gelen kusurların oranına göre kıyaslandığında ise her 
1000 yenidoğan için bu oranının uygun olarak 0,41, 0,46 ve 0,40 olduğu tespit edilmiştir. En az ise 
merkezi sinir sistemi (%7,4), kas ve iskelet sistemi (%2,71) kusurları oluşturur. Bu sistem kusurları 
için ise sırasıyla her 1000 yenidoğan için 0.11 ve 0,04 oranına rastlanılmıştır.
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Tablo 2: 

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde yenidoğanlar arasında doğuştan gelen kusurların oluşma sıklığı 
(2000-2007).

Doğuştan Gelen Kusurların 
Oranı

Bulgu Sayısı N: 159 1000   Canlı Doğum

Merkezi Sinir Sistemi 16 (%10.1) 0.22

Kas ve İskelet Sistemi 11 (%5.92) 0.15

Kalp Damar Sistemi 31 (%19.51) 0.42

Sindirim Sistemi 29 (%18.22) 0.40

Down Sendromu 13 (%8.17) 0.18

Boşaltım Sistemi 8 (%5.02) 0.10

Birarada Görülen Kusurlar 49 (%30.8) 0.66

Kulak Anomalileri 1 (%0.63) 0.01

İkizlerde Anomali 1 (%0.6) 0.01

Toplamı 159 (%İ00) 2.15

Tablo T de ise son on yılda yeni doğanlar arasında doğuştan gelen kusurların oluşma sıklığı 
sunulmuştur. Tablodan da görüldüğü gibi yenidoğanlarda en fazla rastlanılan kusurları daha önceki 
on yılda da olduğu gibi birarada görülen kusurlar (%30.8) oluşturmaktadır. Bunu kalp ve damar 
sistemi (%19.51), sindirim sistemi (%18.22) ve merkezi sinir sistemi (%10.1) kusurları takip 
etmektedir. Bu sistem kusurlarım ise 1000 yenidoğanda sırasıyla 0,66, 0,42, 0,40 ve 0,22 oranları 
oluşturmaktadır. Ayrıca daha önceki on yılda görülen kusurlardan farklı olarak diğer kusurlar 
özellikle de Down sendromu (%8.17), 1000 yenidoğana olan oranı ise 0,18 olarak görülmüştür (4)
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Tablo 3: Doğuştan gelen kusurların Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nin çeşitli illeri üzerinde 
dağılımı.

Klinik Sonuçlar AIQ

Uluslararası 
Merkez Kayıtları 
(ALLIANCE 
HEALTHCARE)

Şerur Şahbuz Ordubad Nahçivan 
Şehri

Nahçivan

Özerk

Cumh.

AZERBAYCAN ŞEHİRLERİ

Anensefalia 0,08-1,6 0,05 0,03 0,04 0,04 0,05

Omurilik Fıtığı 0,1-0,7 0,04 0.03 0,02 0,04 0,04

Hidrosefali 0,2-0,8 0,13 0,12 0,1 0,11 0,13

Kalp Damar

Sistemi

Kusurları

5,0-7,0 0,44 0,4 0,43 0,41 0,42

Polidaktilia 0,4-1,18 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01

Dawn Sendromu 0,7-1,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,015

Tablo 3'te aynı zamanda doğuştan gelen kusurların AİQ kayıtları ile kıyaslanması yapılmıştır. 
Organ ve sistemlerde görülen doğuştan gelen kusurların incelenmesi gösterdi ki birarada görülen 
kusurlar iller üzere de birinci sıradadır. Ancak gözlenilen bu kusurlar arasında polidaktilia öncelik 
teşkil etmektedir. Doğuştan gelen kusurların coğrafık bölgelere göre dağılımları arasında ise önemli 
bir fark görülmedi. Ülkenin diğer bölgelerinde yapılan diğer çalışmalarda da buna benzer sonuçlar 
elde edilmiştir.(2) Yenidoğanlarda birarada görülen kusurlar incelendiğinde ise farklı iki sistem 
organlarında birden görülen kusurlara 41 çocukta %83.6'hk oranla en fazla rastlanılmıştır. Farklı üç 
sistem organlarında birden görülen kusurlar ise toplamda 8 çocukta %16.33 oranında saptanmıştır. 
Yenidoğanlarda görülen doğuştan gelen kusurların %19.5'ini kan damar hastalıkları sistemi 
patolojileri oluşturur. Bu patolojinin %38.7'si ise kalp karıncık defektine aittir. Doğuştan  gelen 
kusurlardan merkezi sinir sistemi rahatsızlarında en çok rastlanılan vak'a ise %56.25 oran ile 
hidrosefalidir. Moons P, Sluysmans T, De Wolf D, Massin M, Suys B, Benatar A, Gevvillig 
M.verilerine göre her 1000 canlı yenidoğanda kas ve iskelet sistemi kusuruna 2.07, kalp damar 
sistemi kusurlarına 1.32, merkezi sinir sistemi kusurlarına 0.93, sindirim sistemi kusurlarına ise 
0.40 vak'ada rastlamıştır. (3) Doğuştan gelen kusurların tiplerim AIQ Merkez'in kayıt ve 
gözlemleriyle kıyaslandığında bölgemizde rastalanılan vak'alarm daha az olduğu saptandı. Ancak 
iki ya da üç organda birlikte görülen kusurların oranım diğer ülkelerde tespit edilen aym kusurların 
oranıyla kıyaslandığında bizim bölgemizden farklı olarak daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Böyle ki 
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Kanada'da iki organın kusurlu olması 10000 canlı yenidoğanda % 19.7 oranında iken İtalya'da bu 
duruma % 0.84 oranında rastlandı ve bizim toplumumuzda da ise sonuç % 5.5 oranındadır. 
Kanada'da doğuştan gelen kusurlardan en çok kalp damar sistemi rahatsızlıklarına rastlanılmıştır. 
Tek başına görülen ya da birkaç kusurun birlikte oluşturduğu doğuştan gelen kusurların % 19,51'i 
kalp damar sistemi, %18.22'si sindirim sistemi organları, %10.1 merkezi sinir sisteminde görülen 
kusurlardır. Bu oran Arap ülkelerinde elde edilen sonuçlardan ise daha düşüktür. Böyle ki bu 
bölgede merkezi siniri sistemi kusurlarının %39.2, kalp damar sistemi kusurlarının %22.3, sindirim 
sistemi organları kusurlarının ise %13.1 oranında olduğu belirtmiştir. Rusya Federasyonu'nun Altay 
bölgesinde yapılan araştırmalara göre doğuştan gelen kusurlu vak'alann % 37.68'i oynar 
eklemlerden, %18.22'si kalp damar sisteminden ve %8,9'u ortak kusurlardan meydana 
gelmektedir.(1) Bizim çalışmalarımızda ise doğuştan gelen kusurların tümünde kalp damar sistemi 
rahatsızlıkları %19,5 oranında yer almaktadır. 10000 canlı doğumun %4,2'si, 1000 canlı doğumun 
ise %0.42'si bu kusura sahiptir. Bir başka yapılan çalışmada ise kalp damar sisteminde doğuştan 
gelen kusurlar 1000 canlı doğumda %15,5 vak'aya rastlanılmıştır. Ancak bu araştırma 0-16 yaş arası 
çocukları kapsamaktadır (2). Bu nedenle elde edilen bu sonuçlar bizim sonuçlarımızla uygun 
gelmemektedir. Böylece yenidoğanlarda görülen kusur vak'aları değişik ülkelere göre 
kıyaslandığında durumun farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu farklılıkların nedenini oluşturan 
etmenlerin milletlerin adetleri, yaşanılan, bölgenin coğrafik yapısı, ülkenin iktisadi durumuyla 
alakalı olduğu düşünülmektedir. 

Böylece Nahçivan Özerk Cumhuriyeti'nde yenidoğan çocuklar arasında retroperspektif ve 
prospesifık çalışmaların sonuçlarına göre doğuştan gelen

kusurlar bölgemizin de ciddi halk sağlığı problemlerinden biridir. Bu ise yeni önleyici metodlarm 
geliştirilmesini ve pratikte uygulanmasının gerekliliğini bir kez daha göstermektedir.
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KEDİLERDE XYLAZİN/KETAMİN ANESTEZİSİ VE ATİPAMEZOL İLE 
TERSİNE ÇEVRİLMESİNİN OKÜLER VE ANESTEZİ İZLEM 

PARAMETRELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Murat Kibar
Artvin University, Artvin Vocational School, Hunting and Wild Life Medicine Programme, Artvin, Turkey 

Özet

Bu çalışma, randevulu kastrasyon uygulanan ksilazin-ketamin anestezisi altındaki kedilerde 

intratestiküler prokainin intraoperatif nosifansif yanıtlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi 

amaçladı. Sekiz aylık ile 6 yaş arasındaki kediler, dahil edilmeye hak kazandılar ve seçmeli 

kısırlaştırma için kabul edildi. Kediler tesadüfi olarak tedavi grubuna dahil edildi: ksilazin-ketamin 

grubu. Kedilere, sol testis içine yavaşça 1 mg / kg prokain (% 2 prokain hidroklorür) injeksiyonu 

yapıldı. Klinik monitöre ek olarak, elektrokardiyogram, solunum frekansı (ƒR), kalp hızı (HR), kan 

basıncı, nabız oksimetresi ve rektal sıcaklık çok parametreli bir monitör aracılığıyla sürekli olarak 

izlendi. Solunum sayıları açısından prokain grubundaki hayvanlarda T0 ile T1, T2, T3 ve T4 

değerleri arasında istatistiki fark yoktu. Kalp atım sayısı açısından grupta T0 ile T1, T2, T3 ve T4 

değerleri arasında istatistiki fark yoktu. Diyastolik kan basıncı açısından T0 ve T3 arasında grupta 

istatistiki fark olduğu (p<0.05) belirlendi. Bu bulgular, testis içi prokainin, elektif kastrasyon 

geçiren, anestezi uygulanmış ksilazin-ketamin uygulanan kedilerde faydalı bir analjezik yöntem 

olduğunu ve standart anestezi uygulamasına ek olarak kabul edilebileceğini ileri sürmektedir.

Anahtar kelimeler: Kastrasyon, testis içi enjeksiyon, prokain, kedi

EFFECTS OF XYLAZINE/KETAMINE ANESTHESIA AND THEIR REVERSAL BY 

ATIPAMEZOLE ON OCULAR PARAMETERS AND MONITORED ANESTHESIA CARE 

IN CATS 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the summary effects of premedication drug xylazine 

and general anesthetic drug ketamine, and their reversal by atipamezole on cat’s ocular parameters 

such as intraocular pressure (IOP), horizontal pupil diameter (HPD), and eye tear production (ETP) 

and monitored anesthesia care (MACr) values. Ten sexually intact female cats (weiging between 
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2.2 and 3.6 kg, and 0.5 to 5.5 yrs of age) referred for ovariohysterctomy (OVH) procedure by owner 

at regular intervals over 2 months were included in the study. Cats were anesthesied using a 

combine with xylazine hydrochloride 2 mg/kg IM and ketamine hydrochloride 10 mg/kg IM in 

group. At the end of the OVH procedure anesthesia regime was reversed by using atipamezole 200 

μg/kg IM. Monitoring of respiration rate, heart rate, mean arterial pressure, peripheral arterial 

oxygen saturation, and body temperature was conducted using a patient monitor at T0, T1, T2, T3, 

T4, and T5 time points. Ocular parameters were measured at T0, T1, T2, T3, T4, and T5 time 

points. All ocular measurements were performed with the cat in lateral recumbency (except T3) 

with the head raised and care taken not to occlude the jugular veins or place pressure on the globe 

while retracting the eyelids. The group showed decline in IOP and increase in PS after anesthesia 

induction (T0 vs. T1, p<0.05). The monitorizing change data xylazine/ketamine group was not 

statistically significant different over time. In conclusion, xylazine/ketamine is effective in 

attenuating the IOP and HPD response in the general anesthesia. 

Keywords: Intraocular pressure, Premedication, Cat 

GİRİŞ

Oftalmik cerrahide artan göz içi basıncı (GİB) cerrah için her zaman sorunlu olmuştur ve 

ameliyat öncesinde, sırasında ve sonrasında GİB'in yükselmesini önlemek ve GİB'yi kontrol etmek 

gereklidir (Miller, 2005; Banga et a., 2015). Delici göz yaralanması ve tok midesi olan bir hasta için 

anestezi, anestezi uzmanı için bir zorluktur. Bu durumlarda anestezinin amacı GİB'yi artırmadan 

hızlı gelişen indüksiyondur. Anestezi uzmanı, yüksek GİB ve oküler içeriğin ekstrüzyonundan 

kaynaklanabilecek yaralı gözde körlük riskine göz önünde tutmalıdır (Banga et a., 2015).

İzlenen anestezi bakımı (MACr), analjezi ve sedasyon ile tanısal veya terapötik uygulamalarda 

kaygı, sedasyon, minimum bilinç kaybı ve rahatlık sağlamak  için kullanılmıştır (Cunningham and 

Barry, 1986; Gelatt et al., 2007; Karabağlı et al., 2014). Solunum azalması, izlenen anestezi bakımı 

sırasındaki en önemli vaka problemlerindendir. MACr'nin amacı, yoğun solunum ve aşağı hava 

yolu tıkanıklığı olmaksızın anestezi yönetimi ve optimal kardiyak fonksiyonların sürdürülmesidir 

(Gelatt et al., 1977; Karabağlı et al., 2014). Gerektiğinde anestezi derinliğini hızlı bir şekilde 

ayarlama yeteneği de MACr'nin önemli bir yönüdür. Yan etkileri en aza indirirken bu amaçlara 

ulaşmak için çeşitli narkotikler, analjezikler ve yatıştırıcılar kullanılır (Karabağlı et al., 2014).

Atipamezol ile antagonize edilebilen xylazine/ketamin kombinasyonu ile anestezi, hayvanlar için 
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faydalı bir anestezik teknik olarak tanımlanmıştır. Bu ilaç kombinasyonunun faydaları; tüm 

bileşenler için atipamezol ile rekabete dayalı tersinirlik ile ilgilidir, bu da anestezi derinliğini daha 

iyi kontrol edebilmeyi, daha kısa bir anesteziden çıkış süresini ve daha az hipotermi oluşumunu 

sağlar (Badrinath et al., 1986; Lev and Rosen, 1994; Hofmesiter et al., 2006).

Bazı genel anestezi ve premedikasyon ajanlarının farmakodinamiği ve farmakokinetiği hakkında 

kapsamlı araştırmalar yapılmış olsa da, hayvanlarda ve özellikle kedilerde GİB, yatay göz bebeği 

çapı (HPD) ve Schirmer gözyaşı testi (STT) gibi izlenen anestezi ve oküler parametreler üzerindeki 

etkileri hakkında bilgiler , az sayıda, eksik ve tartışmalıdır (Karabağlı et al., 2014; Bruniges et al., 

2016). Bildiğimiz kadarıyla, ksilazin /ketamin anestezisinin kedilerde oküler parametreler ve MACr 

değerleri üzerindeki etkisine odaklanan makale bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, kedilerde 

genel anestezik ilaç ketamin ve premedikasyon ajanı ksilazinin ve bunların etkisinin atipamezol ile 

tersine çevrilmesinin GİB, HPD, STT gibi oküler ve MACr parametreleri üzerindeki etkisini 

araştırmaktır.

MATERYAL VE METOT 

2 ay süreyle sahipleri tarafından ovariohisterektomi operasyonu için getirilen 10 dişi kedi 

(2,4 ile 3,5 kg ve 0,75 ila 6,0 yaşları arasında) çalışmaya dahil edildi. Sahiplerden operasyondan 

önceki gece 24.00'ten itibaren kedilere yem vermemeleri istendi, ancak su istedikleri kadar 

içebildiler. Çalışma protokolü yerel etik komite tarafından onaylandı (onay numarası: 2014-12). 

On kedi çalışma grubuna dahil edildi (T0, başlangıç). Grup 1'de (T1: 10 dakika injeksiyon sonrası) 

kedilere xylazine 2 mg/kg IM ve ketamin hidroklorür 10 mg/kg IM kombine kullanılarak anestezi 

uygulandı. Elektrokardiyogram, solunum hızı, non-invaziv kan basıncı, nabız, rektal sıcaklık ve 

nabız oksimetresi anestezi boyunca (T2: operasyona başladıktan 15 dakika sonra; T3: son sütürden 

sonra) izlendi. Ovariohysterectomy işlemi sonunda anestezi rejimi atipamezol 200 μg/kg, IM (T4: 

10 dakika sonra) kullanılarak tersine çevrildi. Hayvanlar anestezi sırasında IOP arttırma riskinden 

kaçınmak için entübe edilmedi. HR, RR, Kan basıncı, SpO2 ve vücut ısısı tüm zaman noktalarında 

izlendi. 

Oküler parametreler T0, T1, T2, T3 ve T4 zaman noktalarında ölçüldü. Tüm oküler 

ölçümler, göz kapakları geri çekilirken juguler damarlara basınç uygulamamaya dikkat ederek veya 

glob üzerine baskı yapmamaya özen gösterilerek yapıldı. Kediler, T2 zaman noktasında sırt üstü 

yatarken ve diğer zaman noktalarında yan yatık durumdaydı. Anestezik ilaca kör olan bir 

araştırmacı, rebound (geri tepme) tonometresi kullanarak tüm GİB kontrollerini gerçekleştirdi. Göz 
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içi basıncı, tonometrenin kullanım kılavuzuna göre korneanın merkezinde değerlendirildi. 

Tonometre, ölçümden önce kalibre edildi. Her ölçüm zamanında sağ gözde üç okuma elde edildi. 

Üç ölçümün ortalaması kaydedildi. GİB ölçümünden önce lokal anestezik damla kullanılmadı. 

Pupilla genişliği yatay olarak bir kumpas ile ölçülmüştür. Schirmer göz yaşı testi, 1 dakika boyunca 

alt fornikse yerleştirilen ticari Schirmer şerit kağıtları kullanılarak gerçekleştirildi.

Her ameliyat aynı jinekolog tarafından veteriner hekim öğrencileriyle birlikte yapıldı. Tüm kedilere 

Carprofen 4 mg / kg IV, opr dan sonra  analjezi için uygulandı. Tüm kediler operasyondan 24 saat 

sonra taburcu edildi. 

Tüm verileri değerlerindirmek için ortalama ± SE değerleri kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık, 

eşit varyans ve iki taraflı güven aralığı varsayımı ile p <0,05 olasılık değeri ile oluşturmuştur. 

İstatistiksel analizler SPSS paket program ile yapıldı.

SONUÇLAR

Tüm başlangıç fizyolojik değerleri kediler için beklenen referans aralıkları içindeydi (Tablo 1).

Anestezi izlem parametreleri tablo 2 de gösterilmiştir. Kalp atım sayısının T1 de T0 dan istatistiki 

olarak önemli fark gösterdiği belirlendi.

Okuler parametrelerdeki değişiklikler tablo 3 de gösterildi. Schirmer göz yaşı testi sonuçları T2 de 

T0 dan anlamlı olarak farklı belirlendi. IOP de azalma ve Pupil çapında artma belirlense de 

istatistiki olarak fark yoktu. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Sonuç olarak, XYZ-KET genel anestezide GİB'yi azaltmada, pupil çapını arttırmada ve 

fizyolojik parametreleri değiştirmede etkilidir. GİB'deki bu geçici azalma, özellikle yüksek GİB 

değerlerine sahip hayvanlarda göz ameliyatlarında yardımcı olabilir. Ek olarak, dilate pupil çapı, 

kornea cerrahisi sırasında anretior sineşiden kaçınmaya yardımcı olabilir. Gelecekteki araştırmalar, 

ksilazin için sonuçlarımızı doğrulamak için diğer premedikant ilaç veya indüksiyon ajanlarının GİB, 

pupil çapı ve fizyolojik parametreler üzerindeki etkisine ve farklı ksilazin ve ketamin dozlarının 

GİB, pupil çapı ve fizyolojik parametreler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine odaklanabilir.
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Table 1: Animal data and baseline (T0) physiological variables for group (Mean ± SE).

Patient variable XYZ-KET group

BW (kg) 2,88 ± 0,10

BCS 3,0 ± 0.00

Age (years)  2,86 ± 0,72

Baseline HR 

(beats/min)

125,66 ± 25,06

Baseline RR 

(breaths/min)

13 ± 0,88

Baseline BP (mmHg) 104,00 ± 7,21

Baseline SPO2

(mmHg)

92,00 ± 0,00

BCS: body condition score; BP: blood pressure; BW: body weight; HR: heart rate; RR: respiration 

rate; SPO2: Oxygen saturation. 
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Table 2: The serial monitorized data changes in XYZ-KET group 

Group T0 T1 T2 T3 T4 p-within  

group

HR

(beats/min)
0.940XYZ-KET 177.00±

13.99

117.00±1

1.05*,‡

98.34±11

.98*,‡

99.90±6.

05*,‡

158.25±

14.00

SPO2 (%) 0.140XYZ-KET 91.10±0.

35

89.70±1.

16

90.30±2.

07

91.10±1.

83

91.80±0.

66

RR

(breaths/min

)

0.120
XYZ-KET 12.00±0.

56

11.20±0.

77

10.84±0.

47

12.70±1.

13

11.08±0.

64

MAP

(mmHg)
0.031

XYZ-KET 101.50±

5.11

94.00±7.

76

99.65±10

.97

108.70±6

.02

102.48±

8.03

BT (0C) 0.364
XYZ-KET 38.59±0.

23

38.06±0.

39

35.74±0.

30*,†,‡

34.40±0.

51*,†

34.73±0.

39*,†

*, p < 0.05: vs. T0 within the group, †, p < 0.05: vs. T1 within the group, ‡, p < 0.05: vs. T4 within 

the group, HR: heart rate, SpO2: hemoglobin oxygen saturation, RR: respiratory rate, MAP: mean 

arterial blood pressure, and BT: rectal body temperature. 
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Table 3: The serial intraocular parameter changes in XYZ-KET group 

Group T0 T1 T2 T3 T4

p-

within 

group

IOP 0.762
XYZ-

KET
22.70±1.30 21.90±1.23 19.70±1.31 18.30±2.06 24.69±2.79

PS 0.034
XYZ-

KET
6.40±0.40 9.10±0.46 8.27±0.43 8.50±0.34 8.39±0.43

STT 0.325
XYZ-

KET

9.94±1.02 8.10±1.35 6.54±1.05*,‡ 6.50±1.18*,†,‡ 10.74±0.79

*, p < 0.05: vs. T0 within the group, †, p < 0.05: vs. T1 within the group, ‡, p < 0.05: vs. T4 

within the group, IOP: Intraocular pressure, PS: pupil size, STT: Schirmer tear test. 
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NESNELERİN İNTERNETİ TABANLI SICAKLIK-NEM ÖLÇÜMÜ

Zeynep Kocatürk
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Bolu / Türkiye

Seda Postalcıoğlu
İzmir Demokrasi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, İzmir / Türkiye

Özet
Gün geçtikçe teknolojinin hayatımıza daha çok girmesiyle eski manuel sistemlerin 

yerini otomatik sistemler almaktadır. Nesnelerin İnterneti, ağ altyapısı ile cihazların uzaktan 
kontrol edilmesini,veri aktarımını, haberleşmesini sağlayan sistemlerin tümünü ifade eder.  
Algılayıcılar ise teknolojinin vazgeçilmez temel parçalarındandır. Bu çalışmada nesnelerin 
interneti tabanlı sıcaklık-nem ölçümü gerçekleştirilmiştir.  ESP8266 modülü kullanılarak 
DHT11 algılayıcısı ile ortamın sıcaklık ve nem değerleri ThingSpeak platformu üzerinden 
grafiksel olarak gözlenebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arduino Uno, ESP8266 modülü , ThingSpeak, DHT11 algılayıcısı

Abstract 

With the introduction of technology into our lives more and more, old manual 
systems are replaced by automatic systems. Internet of Things refers to all systems that 
enable remote control, data transfer and communication of devices with network 
infrastructure. Sensors are an indispensable part of technology. In this study, internet of 
things based temperature-humidity measurement has been carried out. Using the ESP8266 
module, with the DHT11 sensor, the temperature and humidity values of the environment 
can be monitored graphically on the ThingSpeak platform.

Keywords: Arduino Uno, ESP8266 , ThingSpeak, DHT11 sensor 

GİRİŞ
Yüksek teknolojili aygıtlar kullanarak toplumların hayatının kolaylaştırılması hedef 

alınmıştır. Günümüzde oldukça popüler olan nesnelerin interneti teknolojisi birbirinden 
bağımsız aygıtları internet üzerinden haberleştirerek akıllı bir haberleşme ekosistemi 
oluşturmaktadır (Akkuş, 2016;, Arslan ve Kırbaş, 2016). Nesnelerin interneti pek çok alanda 
uygulanabilir; enerji uygulamaları, sağlık sektörü, akıllı ev gibi örnekleri çoğaltabiliriz. 
Nesnelerin interneti 3 temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; Nesneler, Nesneleri birbirine 
bağlayan iletişim ağları, Nesnelerden nesnelere akan verileri kullanan bilgisayar sistemleridir 
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Nesneler, Cihazdan-Cihaza (D2D), Cihazdan-Sunucuya (D2S), Sunucudan-Sunucuya (S2S) 
olmak üzere 3 farklı biçimde haberleşebilir (Özvural, 2015; Ulaş, 2015; Karakaplan, 2010). 
Konu ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, nesnelerin interneti tabanlı gerçek zamanlı hava 
durumu tahmin sistemi geliştirilmiş ve tahmin algoritmaları performansları analiz edilmiştir 
(Fowdur vd, 2018). Hava istasyonu ele alınarak nesnelerin interneti tabanlı meteorolojik veri 
takip sistemi konulu bir çalışma yapılmıştır (Kelebekler, 2019).  Postalcıoğlu ve Kurt (2018) 
çalışmalarında web tabanli sicaklik takip sistemi oluşturmuşlardır. 

Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı algılayıcı ile ortamın nem ve sıcaklığını mesafeden 
bağımsız istenilen zaman ve yerde ThingSpeak platformu üzerinden kontrol edebilmektir.  

MATERYAL VE YÖNTEM

Gerçekleştirilen çalışmanın blok diyagramı Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1’den 
görüldüğü üzere sistem temel olarak arduino, algılayıcı ve ThingSpeak içermektedir. 
Algılayıcı ile sıcaklık ve nem ölçümleri elde edilmektedir. 

Şekil 1. Uygulamanın blok diyagramı

Yapılan bu çalışmada Arduino Uno, ThingSpeak, DHT-11 algılayıcısı, ESP8266 wi-
fi modülü kullanılmıştır. DHT 11 algılayıcısı sıcaklık ve nem değerlerini anlık olarak 
ölçmüştür. Alınan veriler ESP8266 wi-fi modülü ile Thingspeak IoT arayüzüne 
gönderilmiştir. Okunan değerlerin anlık olarak ThingSpeak arayüzüne gönderilmesi için 
haberleştirilmiştir. ThingSpeak’e yollana veriler ThingSpeak üzerinden açılan kanala 
entegre edilmiştir. Arduino, çevresiyle etkileşime girebilen sistemler tasarlayabileceğimiz 
açık kaynaklı bir geliştirme platformudur. Hazırlanan programlar IDE aracılığı ile Arduino 
kartına yüklenir.  ESP8266 wi-fi modülü, yüksek performanslı, küçük boyutlu ve düşük güç 
tüketimli bir modül sistemdir (Sazak ve Albayrak, 2017). Bu modül vasıtası ile hem 
kablosuz ağlara bağlanmak hem de kablosuz erişim noktası kurmak mümkündür. Düşük 
güç tüketimli 32 bit dahili işlemcisi vardır, wi-fi 2.4 GHz, WPA/WPA2 desteği mevcuttur , 
veri paketi alma süresi 2 ms’den azdır bekleme durumunda ise güç tüketimi 1mW’tan azdır 
(Sazak ve Albayrak, 2017).  Şekil 2 ‘de ESP8266 wi-fi modülü görülmektedir. 
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Şekil 2. ESP8266 wi-fi modülü

DHT-11 Algılayıcısı, ortamdaki ısı ve nem değerlerini ölçmek için kullanılmıştır. 
Kapasitif nem algılayıcısı ve termistör olarak iki bölümden oluşmaktadır. Düşük 
maliyetlidir, nem ölçüm doğruluk oranı %20-%80 ±%5 iken Sıcaklık ölçüm ve doğruluk 
değeri 0-50°C ±2°C olarak belirlenmiştir. Veri okuma hızı ise 1Hz’dir (Oral ve Çakır,
2017). Algılayıcı Şekil 3’de gösterilmiştir.  

Şekil 3. DHT-11 Algılayıcısı

ThingSpeak API, internet veya yerel alan ağ üzerinden http ve MQTT protokolünü 
kullanarak gerçek zamanlı gönderilen verileri depolayan açık kaynaklı bir internet 
uygulamasıdır. Verilerin analiz edilmesi ve görselleştirilmesine imkân sunar (Babayiğit ve  
Büyükpatpat, 2019).  

BULGULAR 

Sistemin kurulumu gerçekleştirildikten sonra güç kaynağı olarak bilgisayar 
kullanılmıştır. Arduino-bilgisayar bağlantısını USB kablo aracılığı ile yapılmıştır. Şekil 
4’de sistemin genel görüntüsü verilmiştir.  Sistemi wi-fi ağına bağlayabilmek için ESP8266 
wi-fi modülünü entegre edilmiştir. ESP8266 modülünün 8 adet pini vardır. Bağlantıyı 
yapabilmek için 5 adet pin yeterli olmuştur.  Veri alışverişini yapabilmek için Rx pinini 
arduinomuzda 11. pine, Tx pinini 10.pine, modülümüzü etkinleştirmek için ch_en pinini ve 
ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilmek için Vcc pini arduinoda 3.3V hattına, modülümüzü 
topraklayabilmek için Vgrn pini, arduino topraklama hattına bağlanmıştır.

.
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Şekil 4. Sistemin genel görüntüsü

Nem ve sıcaklık verilerini elde edebilmek için prototipe DHT11 algılayıcısı 
eklenmiştir. DHT11 algılayıcısı 3 pinden oluşmaktadır. Algılayıcıya enerji sağlayabilmek 
için Vcc pinini arduinonun 5V hattına, topraklama yapabilmek için topraklama pinini 
arduinonun topraklama hattına ve veri alışverişi için data pini arduinonun 2. hattına 
bağlanmıştır.  Algılayıcılardan gelen veriler ESP8266 modülü ile ThingSpeak platformuna 
iletilmektedir.  

Şekil-5 de ThingSpeak Platformu ile verilerin gösterimi sunulmuştur. Thingspeak 
platformunda bir kanal oluşturulmuştur. Kanala gelen veriler sonucunda sıcaklık ve nem 
verileri çizgi grafik şeklinde ifade edilmiştir. Oluşturulan kanal özel yada herkese açık 
yapılabilir.  Aynı zamanda elde edilen grafiklere android yazılım olan ThingViewer 
sayesinde bilgisayar, telefon, tablet gibi akıllı cihazlarla uzaktan erişim sağlanabilir. 
Böylece ortamın sıcaklığı ve nemi her an ortamdan bağımsız olarak uzaktan takip edilebilir. 
Ayrıca uygulamanın sahip olduğu filtreleme özelliği sayesinde istenilen zaman aralığındaki 
sıcaklık ve nem değerlerine ulaşılabilir. 

Şekil 5. ThingSpeak Platformu ile verilerin gösterimi

Arduino 
ESP8266 Wifi Modülü 

DHT11 Algılayıcısı 
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Şekil 6’da ise android uygulaması üzerinden verilerin gösterimi sunulmuştur.  Ortam 
sıcaklığı 2sn’de bir yenilenen ölçümler sonucu 21°C-23°C aralığında elde edilmiştir. 
Sensörden gelen verilere göre ortamdaki nem miktarı ortalama %5’dir. DHT11 
algılayıcısının bulunduğu ortama sıcak su buharı eklenerek değişimler gözlenmek 
istenmiştir. Şekil 5 ve Şekil 6’da sıcaklık ve nem degişimleri görülmektedir.

Şekil 6. ThingViewer android uygulaması verilerin gösterimi

SONUÇLAR

Gerçekleştirilen çalışma nesnelerin interneti tabanlı, ESP8266 modülü kullanılarak 
kablosuz bir ölçüm ve kontrol sistemidir. Elde edilen sıcaklık ve nem verileri  ESP 8266 
wi-fi modülü ile ThingSpeak platformuna aktarılmıştır ve grafikselleştirilerek kullanıcıya 
sunulmaktadır. Kullanılan sensör sayısını arttırarak birçok veri elde edilebilir. İnternete 
erişilebilen herhangi bir yerden bilgisayar, telefon, tablet vb. cihazlar kullanılarak gerçek 
zamanlı takip olanağı sağlanır. Nesnelerin interneti sağladığı teknolojiyle günlük yaşamın 
işleyişini değiştirebilecek yenilikler sunmaktadır. 
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NİZAMİNİN SEVGİ FƏLSƏFƏSİ

Dos.Şəhla Şirəliyeva 
Naxçıvan Dövlət Universiteti Tarix-Filologiya fakültəsi “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası Naxçıvan, Azərbaycan 

Hamıya məlumdur ki, Nizaminin sevgi fəlsəfəsini öyrənmək və onu tədqiq etmək üçün ədibin 
əsərlərini dərindən mütaliə etmək lazmdır. Çünki şairin bədii əsərləri onun yaradıcılığı, 
ictimai və fəlsəfi fikirləri haqqında fikir yürütmək üçün əsas mənbə hesab edilir.  Bildiyimiz 
ki, antik dövrdə bir çox müəlliflər öz elmi və fəlsəfi əsərlərini nəzmlə qələmə almışlar. 
Hesiodun “Zəhmətlər və günlər”, Ovidi Nazonun “Sevgi elmi”, Lukretsi Karın “Təbiət
haqqında” əsərləri və başqaları bu qəbildəndir. Fransada klassizmin görkəmli nümayəndəsi
olan Bualo da öz poetikasını şeirlə qələmə almışdır. Nizami yaradıcılığında da bu hal özünü 
göstərmişdir. Biz “Sirlər xəzinəsi” əsəri ilə tanış olduqda dahi Nizaminin poetik qüdrətini 
bütün çalarları ilə hiss edirik. Qeyd edək ki, Nizami öz dövrünün filosoflarından geri 
qalmamış, poetik istedadının böyük gücünü ədəbi aləmdə nümayiş etdirmişdir. Şair həmçinin 
fəlsəfi və elmi əsərlərin izahında şeir dilindən yalnız bir vasitə kimi istifadə etmişdir. 
Nizaminin fəlsəfi görüşləri onun müasiri olduğu dövrün elmi zəmini əsasında yaranmış, 
inkişaf edərək müəyyən sistem halını almışdır. Bu halı şairin yaradıcılığında irəli sürdüyü 
məsələlərə verdiyi cavabdan da aydın görmək olar. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında işlətdiyi 
“böyük yaradan” ifadəsi altında allahı nəzərdə tutmuşdur. Şairin fikrincə, kainatı yaratmış 
olan əsas qüvvə tanrıdır. Tanrıya olan sevgi və məhəbbət Nizaminin bütün  yaradıcılığı boyu 
özünü göstərmişdir. Dahi şairin fikrincə, insanın əqli bəşəriyyət üçün böyük qüvvələrdən
biridir.  O hesab edirdi ki, insanın əqli və düşüncəsi, fərdi qabiliyyəti və bacarığı insanı sevən
hər bir sənətkarı məşğul etməlidir. Nizaminin estetik, fəlsəfi, həmçinin humanist baxışlarının 
əsası böyük şairin insana bəslədiyi məhəbbətdə, insanın yaradıcı qüvvəsinə dərin inamındadır. 
Şairin bütün əsas romantik obraz və lövhələrinin yaranmasında həlledici rol oynayan cəhət də
budur. Dahi şairi ilhama gətirib yaratmağa çağıran amil insandır. Insana olan məhəbbət və
inamdır. Nizami öz əsərlərində insan şəxsiyyəti, onun həyatdakı rolu və mövqeyi haqqında 
danışarkən həmişə romantik ifadə formasından istifadə etmişdir. Nizaminin sevgi fəlsəfəsi, 
insana olan böyük hörməti və məhəbbəti dünya ədəbiyyatında təsadüfi olmamışdır. Hələ antik 
ədəbiyyatda insana məhəbbət, inam hisslərinin ifadəsi bir çox əsəri rövnəqləndirmişdir. 
Nizaminin fəlsəfi fikirlərini diqqətlə izləsək, məhəbbət, vətənpərvərlik, dostluq 
məhfumlarının dərin ictimai mənasının şahidi olarıq. Şairin fikrincə məhəbbət qəhrəmanlıq 
mənbəyidir. Məhəbbət insanda təşəbbüskarlıq hissini oyadan, onu hərəkətə gətirən, eyni 
zamanda mübarizəyə istiqamətləndirən bir qüvvədir. Dahi şair Nizami bildirir ki, 
“məhəbbətsiz insanın yüz canı olsa belə o, yenə ölüdür”. Nizaminin yüksək sənətkarlığı 
ondadır ki, şair insan məhəbbətinin konkret təzahür formalarını əks etdirir, məhəbbətin incə
bir hiss olduğunu göstərir. Bu cəhətdən Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasının əvvələində
məhəbbətin izahına həsr olunmuş “Məhəbbət haqqında bir neçə söz” adlı kiçik fəsildə deyilən
fikirlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu fəsildə Nizami məhəbbəti özünəməxsus şəkildə izah 
etmişdir. 
Ümumiyyətlə, Nizaminin məhəbbətlə bağlı bəzi fikirlərini ardıcıl olaraq izləyək. Dahi şairin 

yaradıcılığına əsasən demək olar ki, o, məhəbbət hissini o zaman təqdir edir ki, bu iki hiss 

insanı bir-birinə bağlayır. Bu hiss möhkəm, həqiqi və səmimidir. Nizami məhəbbətdən bəhs

edərkən bu hissi digər insani hisslərdən ayırmır. Şair həmçinin məhəbbət hissini insandakı 
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başqa keyfiyyətlərlə, məsələn, namus, hüquq və iradə ilə əlaqələndirir. Nizami məhəbbət

hissinin insandakı vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq və sədaqət hissi ilə ayrılmaz surətdə bağlı 

olduğunu qeyd edir. Məhəbbət hisinə olan bu baxışa biz XII-XIII əsrlərdə yaşamış digər

böyük şairlərdə də təsadüf edirik. 

Qeyd edək ki, Nizaminin məhəbbət haqqındakı fəlsəfi mülahizələri şairin insan haqqındakı 

fikirləri ilə sıx bağlıdır. Belə ki, Nizami insanın daxili təmizliyinə, onun dostluqa sədaqətinə

və başqalarında da həmin keyfiyyətləri qiymətləndirə bilmək bacarığına böyük əhəmiyyət

verir. Şair məhəbbət məsələsinə həsr olunmuş əsərlərində həqiqi və böyük məhəbbət hissinin, 

sədaqətin təhlilinə və bədii inikasına xüsusilə böyük diqqət yetirmişdir. Bu cəhətdən

Nizaminin “Xosrov və Şirin” poeması təqiqat üçün xeyli material verir. Məhəbbətə həsr 

olunmuş bu poemada qələmə alınmış hadisələr o qədər genişdir ki, bütünlükdə bu poema 

böyük bir romanın səviyyəsinə yüksəlmişdir. Nizami yaradıcılığının dühası ondadır ki, şair öz 

əsərlərində insan hissləri ilə və o cümlədən məhəbbət haqqında fikir yürüdərkən hisslərin 

zahiri təsviri ilə kifayətlənmir, eyni zamanda insan qəlbində baş qaldıran hər hansı bir hissin 

dərin həyati mənasını axtarıb üzə çıxarmağa çalışır. Məsələn, “Xosrov və Şirin” poemasında 

Xosrovla Fərhadın söhbətində ifadə olunan fikirlər yalmız məhəbbətin zahiri təzahür şəklini 

anlamaq üçün deyil, həmçinin onun yüksək mənəvi gücünü dərk etmək üçün də oxucuya yol 

göstərir. Bu dialoqda məhəbbət mövzusu dərin fəlsəfi məna kəsb edir və ümumiləşir. Burada 

həmçinin sədaqət və məhəbbətdə möhkəmlik məsələsi də öz yüksək ifadəsini tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, dahi şair həqiqi məhəbbət hissinin mənbəyini xalq həyatında tapmışdır. Nizami 

sənətkar qəlbinin uzaqgörənliyi ilə dərk edib inanmışdı ki, xalqın içərisindən çıxan təmiz 

insanların, qəhrəmanların qəlbi də, hissləri də, məhəbbəti də təmizdir. Onların iradəsi

möhkəm, mənəvi gücləri tükənməzdir. Şairin fikrincə, məhəbbət insanı gözəlləşdirir və insan 

həyatında təkanverici qüdrətli bir amildir. Məhəbbət insanın ləyaqətini dərk etmək

məsələsində ən ən əsas meyarlardan biridir. Məhəbbət insanın bütün varlığına təsir edib onun 

təbiətini saflaşdıra bilər. Eyni zamanda insanın ictimai varlığına bir aydınlıq və gözəllik 

gətirər, insanın hərəkətlərinin istiqamətini dəyişdirə bilər, onu yenidən tərbiyə etməyi bacarar. 

Nizaminin izahında məhəbbət insanın digər ehtiraslarını da əhatə edən bir sıra yüksək

keyfiyyətlərə malikdir. Şair belə hesab edir ki, məhəbbət yüksək mənəvi hal olduğu üçün onu 

yalnız təfəkkürün gücü ilə dərk etmək, onu dillə təsvir etmək mümkün deyildir. Nizami 

bildirirdi ki, məhəbbət o qədər gözəl və ülvidir ki, onun haqqında adi sözlərlə danışmaq 

olmaz. Məhəbbət insan üçün yüksək nemətdir, insanın bütün ictimai həyat və fəaliyyətində

ona ilham verən qüvvədir. Nizaminin fikrincə, insan qarşısına çıxan bütün maneələri öz 

məhəbbətinin gücü ilə aradan qaldırmağa hazır bir vəziyyətdə ola bilər. Nizaminin məhəbbətə
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dair fikirlərindən çıxan nəticələrdən biri də budur ki, sözün geniş mənasında həqiqi və böyük 

məhəbbətə yalnız o adamlar layiqdir ki, onlar bütün həyat və fəaliyyətlərini bu böyük 

məhəbbətə həsr edir, onun gücü ilə yaradır, öz həyatlarını məhəbbətin uğrunda fəda etməyi 

bacarırlar. Bu səbəbdən Nizami “Xosrov və Şirin” poemasında deyir: “Məhəbbət insanı 

yüksəldir”. Qeyd edək ki, Xosrov Nizaminin qələmə aldığı ən mürəkkəb obrazlardan biridir. 

İlk baxışda bizə elə gəlir ki, müəllif bu obrazı yaradarkən ona, xüsusilə Xosrovun ayrı-ayrı 

hərəkətlərinə öz münasibətini bir o qədər də açıq ifadə etməmişdir. Məlumdur ki, Xosrov 

Şirini sevir və onun gözəlliyini  qiymətləndirir. Şirindən ayrılmaq onun üçün çox çətindir. 

Xosrov nəyin bahasına-olursa-olsun Şirindən ayrılmaq istəmir. Şirin isə Xosrovu sevməsinə

baxmayaraq öz məhəbbətində çox ehtiyatlı hərəkət etməyi qərara almışdır. Şirin öz sevgilisini 

imtahan etmək üçün ona məsləhət görür ki, dövlət hakimiyyətini Xosrov mütləq öz əlinə

almalıdır. Xosrov Bəhrama qalib gəlir və hökmdar olur. Lakin Xosrov Rum məmləkətinin 

padşahının qızı Məryəmlə də evlidir. Maraqlı cəhət budur ki, Məryəmlə evlənməsinə

baxmayaraq Xosrovun Şirinə olan məhəbbəti qətiyyən sönmür, əksinə, bu məhəbbət onun 

qəlbində daha da böyük bir qüvvə ilə alovlanır. Nizami Xosrovun Məryəmlə evlənməsində

Xosrovu təqsirləndirmir. Çünki burada şair yaradıcılığı, Nizaminin hadisələrə mütəfəkkir 

baxışı həlledici rol oynayır. Getdikcə poemanın süjet xətti mürəkkəbləşir, müəllif zidiyyələri

kəskinləşdirir, əsərdə ikinci bir məhəbbət xətti ön plana çıxır. Bu da poemanın digər

qəhrəmanı – Fərhadla əlaqədar olan çox incə məhəbbət xəttidir. Fəhad Şirinin məhəbbəti

naminə dağı yarıb arx çəkərkən Xosrov onun Şirinə olan məhəbbətini öyrənir və dərhal 

Fərhadı yanına çağırtdırır. Xosrovun Fərhadla görüş səhnəsi poemanın ən maraqlı və gərgin 

səhnələrindən biridir. Çünki mahiyyət etibarilə burada üz-üzə dayanmış və bir-birilə mübarizə

aparan iki qəlb, eyni gözəldən cavab gözləyən iki məhəbbət qarşı-qarşıya durmuş iki insan 

xarakteri təsvir olunmuşdur. Nizaminin məhəbbət haqqında olan fəlsəfi mühakimələrinə

diqqət etdikdə aydın olur ki, dahi şair ehtiras və şəhvəti deyil, həmişə incə sevgi hisslərini ön 

planda vermişdir. Nizaminin təsvirində və izahında məhəbbət böyük əxlaqi məzmuna malik 

olan dərin bir mənəvi hadisə təsiri bağışlayır. Şairin təsvir etdiyi Fərhad məhz belə bir 

məhəbbətin naminə böyük qəhrəmanlıq göstərir. Fərhad öz məhəbbətinin gücü sayəsində dağı 

çapır. Bu məhəbbət onun fəxridir. Bu məhəbbət hər kəsi heyrətləndirir. Əslində Fərhadın 

rəqibi olduğu Xosrav da, onun sevdiyi Şirin də onun qəhrəmanlığına yüksək qiymət verirlər.

Şirin Fərhadın mənəvi təmizliyini yüksək bir keyfiyyət hesab edir və keyfiyyəti Xosrova da 

nümunə göstərir. Poemanın süjet xəttindəki gərgin hadisələr göstərir ki, Nizami Fərhadın bir 

sıra keyfiyyətlərini açıq şəkildə Xosrova qarşı qoymuşdur. Xosrov və Fərhad səhnəsini 

Nizami o qədər yüksək sənətkarlıqla işləmişdir ki, biz Fərhadı düşmən deyil, onu Xosrovun 
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məhəbbətdə rəqibi kimi görürük. Xosrov hətta özü Fərhadın igidliyini və onun məhəbbətinin 

böyüklüyünü etiraf edir. Fərhadın nəzərində isə sevgi və məhəbbət insan üçün yüksək və ideal 

bir mənəvi haldır ki, onun uğrunda insan canından belə keçə bilər. Nizaminin təbliğ etdiyi bu 

məhəbbət bütün hisslərdən yüksəkdə dayanır. Şairin fikrincə məhəbbət insanı digər mənfi 

hisslərdən uzaqlaşdırır, bir növ onun daxilində mənəvi cəhətdən təmizlənmə prosesi başlayır. 

Məhəbbətin gücü hər şeydən üstündür. Nizaminin sevgi fəsəfəsi də məhz yuxarıda öz əksini

tapmış bu meyarlara əsaslanır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami öz yaradıcılığında məhəbbət hissinə yüksək səviyyədə

qiymət verir. Ancaq heç bir zaman mürəkkəb bir varlıq olan insanın təbiətindəki başqa hiss və

ehtirasları, ictimai həyatdakı digər həlledici amilləri nəzərdən qaçırmır. Nizami sənətinin 

böyüklüyü və gücü də məhz bundadır. Dahi şair məhəbbətdən bəhs edərkən onu heç vaxt 

dosta, xalqa olan dərin sədaqət hissindən ayırmır, xalqa sədaqətlə xidmətin insan üçün də

şəxsi səadət gətirdiyini həmişə diqqətdə saxlayır. Nizami belə hesab edir ki, əsl məhəbbət

hissi insanlar arasında heç bir zaman düşmənçilik və kin-küdurətə rəvac verməz. Paxıllıq və

riyakarlıq kimi mənfi hisslər böyük məhəbbət hissinin qarşısında həmişə məğlub olmuş və

bundan sonra da məğlub olacaqdır. Nizami özünün bu mülahizəsini poemalarında, xüsusilə

“Leyli və Məcnun” poemasında bədii cəhətdən əsaslandırmışdır. 

Nizami öz poemalarında yalnız həqiqi və böyük məhəbbətin qüdrətini bədii surətdə

göstərməklə qalmır, eyni zamanda bu böyük məhəbbəti yüksək şair ehtirası ilə təbliğ edir. 

Çünki şair məhəbbəti insan həyatını dəyişdirmək və gözəlləşdirmək üçün ən fəal bir amil 

sayılırdı. 

İntibah dövrünün bütün böyük sənətkarları kimi, Nizami də öz əsərlərində insana, insanın 

yüksək hisslərinə, həqiqi məhəbbətin tərənnümünə böyük yer vermişdir. Nizami bütün ömrü 

boyu insanın mənəvi aləmini öyrənmiş, öz yaradıcılığını bu məsələyə həsr etmişdir.    

Açar sözlər: poeziya, sevgi fəlsəfəsi, antik ədəbiyyat, poetik fikir, poema 
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OSMANLI’DA NEVRUZ KUTLAMALARININ ARŞİV 
BELGELERİNDE TEZAHÜRÜ

NEVRUZ CELEBRATIONS IN THE OTTOMAN AND ITS 
EXPRESSION IN ARCHIVE DOCUMENTS 

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK
Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ORCID : 0000-0002-5137-3275

ÖZET
Nevruz, Türk-İslam âleminin yanı sıra dünyanın başka bölgelerinde de yılbaşı olarak 

kutlanan bir gündür. Nevruz’un Batı’da yılbaşı olarak kutlanması da dolaylı olup bu ise yıl 
adlarının incelenmesiyle anlaşılabilir. Batı’da September, October, November, December 
sırayla yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu aydır ve bu da dolaylı biçimde yılbaşının 
Mart/Nevruz olduğunu gösterir. Ancak, Batı’da yılbaşı İsa’nın doğum gününden dolayı 
Ocak/25 Aralığa çekilmiştir. Miladi takvim Roma İmparatoru Julius Caesar tarafından 
konulduğundan buna Julyen takvimi denilmiştir. 365 günlük bir yılda yılbaşı mart olup, şubat 
ise son aydır ve her yıldan 6 saat artar; her 4 yılda bir gün yeni yıla eklenir. Bu sebeple 366, 
12’ye tam bölünemeyince aylar 30 veya 31 gün olmuştur. Önceden ay sayısı 10 olan ve kış 
mevsimi aysız kabul edilen Batı’da Ocak ve Şubat takvime sonradan eklenince asıl yılbaşı 
olan Mart iki ay geriye çekilmiştir. Osmanlı’da ise Nevruz daima hürmetle kutlanan bir gün 
olmuş ve bu durum devletin resmî belgelerine de yansımış, ordu için kullanılan birçok sıfat 
Nevruz için de kullanılmıştır. Mesela: “Ağustos geçeli hayli zamandır nevruz-ı hümâyûnu 
dahi takip etmek üzere….(1570 tarihli mühimme defteri). Sefer-i hümâyûn mühimmatı, 
nevrûz-ı hümâyûn ve sâire için sarf olunan mebâliğe dâir…(1600 tarihli mühimme defteri). 
Beher sene nevrûz-ı sultânîde müneccimbaşı tarafından padişaha takdim edilegelen takvim 
için 7500 kuruş atiyye ihsanı…(1863 tarihli belge)” gibi örnekler bunun göstergesidir. Bu 
tebliğde, çeşitli Osmanlı arşiv fonlarından seçilen belgeler incelenerek Nevruz ile ilgili 
kullanılmış olan saygı ve tazim ifadeleri analitik biçimde incelenip ortaya konulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Nevruz, Osmanlı, arşiv belgesi, ibare.

ABSTRACT 
Nevruz is a day celebrated as New Year's Eve in other parts of the world as well as in 

the Turkish-Islamic world. Celebrating Nevruz as New Year's Eve in the West is indirect, and 
this can be understood by examining the names of the year. In the West, September, October, 
November, December mean the seventh, eighth, ninth, tenth month respectively, which 
indicates that the New Year is March / Nevruz. However, in the West, New Year's Eve has 
been drawn to January / 25 December due to the birthday of Christ. Since the Gregorian 
calendar was set by the Roman Emperor Julius Caesar, it was called the Julian calendar. In a 
365-day year, New Year's Eve is March and February is the last month and it increases 6 
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hours each year; One day every 4 years is added to the new year. For this reason, when 366 
could not be divided into 12, the months became 30 or 31 days. In the West, the number of 
months was 10 before and the winter season was accepted as monthless, January and February 
were added to the calendar later, thus indicating that New Year's Eve was March / Nevruz. In 
the Ottoman Empire, Nevruz was always a day celebrated with reverence, and this situation 
was reflected in the official documents of the state, and many adjectives used for the army 
were also used for Nevruz. For example: “August has been following even the nevruz-ı 
humây for quite some time…. (The muhimme dated 1570). Sefer-i hümayun ammunition 
refers to the money spent for nevrûz-ı hümâyûn and sâire… (ammunition book dated 1600). 
Examples such as “7500 kuruş atiyye bestowal… (document dated 1863) for the calendar 
presented to the sultan by the chief of the nevrûz-ı sultânî every year are indicative of this. In 
this paper, hundreds of Ottoman archive documents selected from various Ottoman archive 
funds will be examined, and the phrases and expressions of respect used in relation to Nevruz 
will be analyzed and put forward in a analytical manner. 

Keywords: Nevruz, Ottoman, archive document, phrase. 

GİRİŞ
Nevrûz, Farsça yeni gün anlamında bir kelime olup ekinoks olan 21 Mart’ta baharın 

başlangıcı olarak Orta Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da birçok ulusça coşkuyla kutlanmıştır. 
Çok eski çağlardan beri muhtelif halklarca tarımın başladığı baharın başlarında kutlamalar 
yapılmış, Eski Bâbil’de Akitu festivali nisanın başlarında, İbrânîlerde ise 1, 6, 7 ve 9. ayların 
ilk günleri yeni yıl günü olarak kutlanmıştır. Nevruz kutlamalarına dair en eski kaynaklar İran 
kaynaklarında bulunmakta olup bu kaynaklarda Zerdüşt öncesi dönemlerden itibaren hasat 
kutlamalarını anlatan Mihrican ile bahar kutlamalarını anlatan Nevruz’a dair bilgiler yer 
almaktadır. İran’da güneş takviminin ilk ayı olan ferverdînin ilk gününde güneş koç burcunda 
iken ekinoksta kutlanmaya başlanan Nevruz, efsanevî İran kralı Cemşîd veya Zerdüşt ile 
ilişkilendirilmiştir. Çeşitli rivayetlere göre Nevruz, Cemşîd’in ifritlerce çekilen ilâhî saltanat 
arabasıyla göklere yükselmesi anısına kutlanmakta, bir başka geleneğe göre ise Zerdüşt, 
eskiden beri ateşin kutsiyeti anısına kutlanan bahar bayramını Nevruz şeklinde düzenlemiştir. 
İslâmiyet öncesi İran geleneğinde Nevruz millî ve dinî karakterli bir bayram olup mitolojik 
krallar Keyûmers ve Cemşîd’in tahta çıkış günü veya Feridun’un Cemşîd’in iki kızını esir 
alan Dahhâk’ı öldürdüğü gün olarak kutlanmıştır. Ayrıca, eski İran’da Nevruz genelde 
tabiatın, özelde ise ateşin yaratılışıyla ilgili dinî bir bayram olmuştur. Nevruz, eski yıla ait 
kötülük, uğursuzluk ve kıtlığın sona erip yeni bir sevinç, umut ve bereketin başladığı gün 
olarak kabul edilmiş ve bu da bu bayramın dinî motiflerle bezenmiş tarımsal karakterli yeni 
yıl kutlaması olduğunu göstermiştir. İran geleneğinde rahipler Nevruz’u 1-6 Âzer’de, halk ise 
1-6 Ferverdîn’de kutlamıştır. Nevruz, Ortaçağ’dan itibaren çeşitli Türk boylarınca da tabiatın 
yeniden uyanışı ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcı olarak 21 Mart’ta kutlanmış, bu tarih on 
iki hayvanlı Türk takviminde ve Celâlî takviminde yılbaşı sayılmıştır. Asya Türk boyları, 
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Selçuklu ve Osmanlı Türklerinde de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, Selçuklular’da 
resmî bayram olmuş, Osmanlılar’da ise nevrûziyye adı altında üç ayrı kategoride özel 
adetlerle coşkuyla uygulanmış, hekimbaşılarca yapılıp saraya sunulan macunlar, bahşişler ve 
şiirler özel bir yer tutmuştur.  İslam dünyasında Nevruz’u ilk resmîleştirenin Haccâc b. Yûsuf 
es-Sekafî olup Fâtımîler döneminden itibaren bu kutlamalar yapılmıştır (Gündüz, 2007:60-
61). 

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nevruzla İlgili Saygı İbareleri

Osmanlı arşiv belgelerinde nevruz genellikle secili biçimde yüceltme sıfat ve ibareleri 
ile anılmıştır. Belgelerde nevruz kelimesi geçtiğinde en uygun saygı sıfatları seçilmiş ve bu 
bir gelenek hâlinde yüzyıllarca uygulanmıştır. Aşağıdaki belgelerde görüldüğü üzere 
nevruzun sıfatları genellikle, “humâyûn, sutânî, fîrûz” gibi sıfatlardır. Nevruzla ilgili 
cümlelerin büyük bir kısmında saygı ifadeleri bulunmakta olup bu güne özel bir önem 
verildiği hissettirilmiştir. İçinde nevruza ait saygı sıfat veya ibareleri bulunan belgeler aşağıda 
gösterilmektedir.

Çıldır Valisi Sabit Paşa'nın, Şoşi ve Karabağ'da İbrahim Han’ın kızını Tahran'da şahlık 
iddiasında bulunan Ağa Mehmed Han'ın yeğeni Baba Han serdarına verip nevrûz-ı sultânîde 
düğünlerinin yapılacağı……” vd. hususlara dair yazısı. (HAT / 35 - 1743-0,  H-21-02-1212) 

Nevrûz-ı Sultânîde hareket edecek olan livâ-yı şerîf altında bulunmak üzere asker 
gönderilmesi. (C..AS.. / 31 - 1417 – 0, H-10-04-1204) 

İslâm ülkelerini istila eden Moskof ve Nemçelilere karşı ülkeyi koruyup düşmanı kovmak için 
harbe kudreti olan Müslümanların üzerine gaza ve cihat farz-ı ayın olduğundan Menteşe’nin 
kaza, kasaba ve köylerinde piyade yeniçeri bayraklarından başka süvari harp erbabının 
nevrûz-ı sultâni'de livâ-i şerîf altında toplanmaları. (C..AS.. / 50 - 2316 – 0, H-10-04-1204) 

Önceleri kazanılan fetih ve zaferlerin hangi sebeplerden ileri geldiği ve sonra ortaya çıkan 
mağlubiyetlerin asker arasına karışan imansız ve ahlaksız kimselerden kaynaklandığından
bahisle sefere memur olanların nevrûz-ı sultânîde belirlenen yerlerde bulunmaları. (C..AS.. / 
576 - 24246 -0, H-29-03-1204) 

Nevrûz-ı Sultânîde saraya ve Babıali'ye nevrûziyye takdim eden hekimbaşıya giydirilen iki 
ve takvim için müneccimbaşıya giydirilen bir samur kürkün bedellerinin ödenmesi. (C..DH.. / 
59 - 2940 – 0, H-17-07-1241) 

Her bir sene nevrûz-ı sultânîde müneccimbaşı tarafından padişaha takdim edilegelen takvim 
için 7500 kuruş atiyye ihsanı usulden olduğundan bu yıla mahsuben de bu meblağın verilmesi 
için Maliye hazinesine suret yazılması. (C..MF.. / 4 - 192 - 0, 24-09-1281) 

Nevrûz-ı Sultânî münasebetiyle imam-ı evvel-i padişahiye bermutad kırk bin iki yüz sağ 
akçe atiyye verilmesi. (C..SM.. / 52 - 2629 -0,  H-07-07-1169) 
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Muhallefât, mahsûlât, havâlât vb. beytülmal varidatından hazineye teslim edilen meblağlarla 
sefer-i hümâyûn mühimmâtı, nevrûz-ı hümâyûn vs. için sarf olunan meblağlar.
(AE.SMMD.III / 3 - 182 -0, 29-12-1009; 3 - 183 -0, 10-03-1009) 

Nevrûz-ı Sultânîde helva pişiren serkilârî-i hâssa ve kethüdasıyla serhelvâî-i hâssa ve 
halifesine giydirilen kuşaklık has, kuşaklık sade ve kârhane hilatlerinin masrafları.
(AE.SMMD.IV. / 84 -10047 -0, tsz) 

Nevrûz-ı Sultânîde Ordu-yı Hümâyûna gelecek olan eski ve yeni top arabacıları ile 
serdengeçti ve top arabacıları ocağı tarafından tayin edilen mübaşirlerin harcırahları. (AE. 
SMST. III / 229 - 18094 – 0, 29-12-1187) 

İlkbaharın yaklaşmasıyla nevrûz-ı fîrûz günü istenilen yerde ve vakitte talep edilen askerlerin 
gönderilmesine dair Sofya Kadısı Abdulmümin'in ilamı. (AE.SSLM.III / 265 – 15339 - 0, H-
29-12-1205) 

Şehirköyü'nden istenen askerlerin gönderilmesine dair emre özen gösterilerek nevrûz-ı 
fîrûzda istenen miktarda askerin hareketine dair. (AE.SSLM.III / 265 - 15340 -0, 29-12-1205) 

Sağ ve sol kolda hizmet eden müfettişler ve nazırlara hüküm: Ağustos geçeli hayli zamandır 
nevrûz-ı hümâyûnu dahi takip etmek üzere olup ağustos irsaliyesi dahi Hazine-i Amireme 
vâsıl olmaduğı ecilden mukaddemâ ulak ile size ahkâm-ı şerîfe irsâl olunup ber-vech-i isti’câl
müfettişliklere müteallik olan mukataâtın irsâliyesini tevzî’ defteri mûcebince irsâl eyleyesiz 
diyu emrim olmuşdı….. (A.DVNSMHM.d... / 14 – 879 - 0, tsz) 

Her sene nevrûz-ı fîrûzda padişaha pişkeş teslim edildiğinde Istabl-ı Amire hizmetinde 
olanlara sipahilik tevcih olunduğundan serrâcîn-i hâssadan Ahmed Muhammed'e kanun üzere 
sipahilik tevcih olunduğu. (İE.SM.. / 28 - 2965 -0, 01-05-1121) 

Vidin kalesinin tamiri için zeamet ve timar sahipleriyle birlikte nevrûz-ı fîrûzda Vidin’e 
gidilmesi. (A.DVNSMHM.d... / 137 – 47-48-49-50 - 0, 29-07-1142) 

Niş kalesi binalarının yapımı ve kale emanetinin Rumeli valisi ve Niş kalesi muhafızı vezir 
Abdullah Paşa'ya verildiğinden bahisle, hendek kazılması ve toprak nakli için sağ kol, sol kol, 
Selanik, İlbasan, Yanya, Alacahisar, Avlonya, Delvine sancakları zeamet ve timar sahiplerinin 
nevrûz-ı fîrûzda kale hizmetine irsali. (A.DVNSMHM.d. /137-51-52-53-54-56-57-58- 0, 
29.07. 1142) 

Vidin kalesinin eksik kalan binalarının tamamlanmasının Vidin kalesi bina emini ve Vidin 
muhafızı vezir Osman Paşa’ya verildiğinden bahisle, hendek kazılması ve toprak nakli için 
eyalet askeri tayini gerektiğinden Üsküp, Tırhala, Vulçıtrın, Ohri, İskenderiye, Köstendil, 
Dukakin ve Prizrin sancakları zeamet ve timar sahiplerinin nevrûz-ı fîrûzda Vidin'e gitmeleri 
gerektiği. (A. DVNSMHM.d... / 137 - 59-60-61-62-63-64-65-66 - 0, 29-07-1142) 
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Hendek kazılması ve toprak nakli için, Rumeli eyaletinin sağ kol, sol kol ve Selanik, İlbasan, 
Yanya, Alacahisar, Avlonya ve Delvine sancakları alaybeylerinin askerleriyle birlikte nevrûz-
ı fîrûzdan itibaren, Niş kalesi emini ve Rumeli valisi vezir Abdullah Paşa'nın emrine 
verildiği. (A.DVNSMHM.d... / 137 – 69- 0, 10-08-1142) 

SONUÇ
Yukarıda bir kısmından seçilen örneklerin verildiği Osmanlı arşiv belgelerinden 

anlaşıldığı üzere nevruz, Osmanlı’da çok önemli bir gün olup bu önemin boyutu belgelerin dil 
ve üslubundan da anlaşılmaktadır. Nevruz kelimesinin geçtiği tamlama veya ibarelere dikkat 
edilirse çoğu defa övgü ifade eden sıfatların kullanıldığı görülür. Seçilen sıfatların seçkin ve 
secili olduğu ve genellikle “said, hürrem, saadetli, uğurlu, muzaffer, mansur” gibi anlamlara 
gelen fîrûz sıfatının kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca “sultânî, hümâyûn” sıfatlarının da 
nevruz için çok kullanıldığı görülmektedir. Öte yandan “sultan nevruz” tabiri de halk arasında 
sık kullanılan bir ifadedir.

Kaynakça

Gündüz, Ş. (2007). “Nevruz”. TDV İslam Ansiklopedisi, C.33. İstanbul. s.60-61.
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ÖZET
Anadolu, Ortadoğu ve Orta Asya’da binlerce yıldır kutlanan Nevruz ile ilgili bölgesine 

göre çeşitlilik gösteren birçok gelenek vardır. Nevruz’da tatlı yemek de öne çıkan adetlerden 
olup bu, zamanla nevrûziyye adlı özel bir tatlıyı ortaya çıkarmış ve bu tatlı Farsça sin harfiyle 
başlayan yedi madde “sumak, semenu, sîb, sirke, sîr, senced, sikke” ile yapıldığından heft-sin
olarak adlandırılmıştır. Nevruz, bir Anadolu geleneği ve bahar bayramı olarak Osmanlı’da da 
dinî bayramlardan sonra en büyük kutlama yapılan gün olmuş ve padişahın yemeklerinin 
yapıldığı haremde helvahane adlı yerde nevruza özel mümessek denilen nevrûziyye macunu 
yapılmıştır. Karışımı hekimbaşı tarafından belirlenen bu macun özel hokkalara konulup 
sakangur adlı özel kumaşa sarılıp nevruziye kulağı denilen etiket de takılarak padişah ve diğer 
görevlilere sunulmuştur. Yenildiğinde bir yıl hasta olunmayacağına inanılan bu macun bir 
gelenek olarak yüzyıllarca dağıtılmış, yeniçeri ağaları da sadrıazam ve Divan-ı Hümâyûn’a 
Nevruzsultan ziyafeti vermeyi ocak geleneği hâline getirmişlerdir. Mesir macununun atası 
olarak bilinen nevruziye macunuyla ilgili olarak Osmanlı arşivlerinde uygulamaya dair 
önemli ayrıntılar içeren  belgeler bulmak mümkündür. Bu belgelere birkaç örnek aşağıda 
gösterilmiştir:
Nevruziye için tatlıhanede tanzim olunan defterlerin Kilercibaşı Halil Ağa marifetiyle takdim 
kılındığı. Sene 1851 
Nevrûziyye için tatlıhanede kullanılacak kâselerin bedelleri ile Mâbeyn-i Hümâyûn ve Sarây-ı 
Cedîd eczahanelerinin masraflarının hazineden ödenmesinin uygun görüldüğü. 1851
Nevrûziyye pîşkeşi merasiminde hâssa sertabibine giydirilen hil’atın mübâyaası.1712, 1721.
1852 yılına ait nevrûziyye masrafları.
Nevrûziyye takdim eden ordu hekimbaşısı Mustafa Efendi'ye serdarın huzurunda giydirilen 
samur kürk hakkında takrir. 1807. 
Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesi tarafından 1286 senesi nevrûuzu için hazırlanan nevrûziyye 
masrafının hazine-i hâssa tarafından karşılanması. 1869.
Bu tebliğde Osmanlı arşivlerinde bulunan nevrûziyye tatlısı ve uygulanan adetlerle ilgili 
belgeler taranıp analitik biçimde incelenerek ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Nevruz, Osmanlı, arşiv belgesi, saray, nevruziye.

ABSTRACT 
There are many traditions regarding Nowruz, which has been celebrated in Anatolia,

Middle East and Central Asia for thousands of years, varying according to its region. Sweet 
food is also one of the prominent customs in Nowruz and this has created a special dessert 
called nevrûziyye over time, and since this sweet is made with the Persian letter sin, seven 
items are made with "sumac, semenu, sîb, vinegar, sîr, senced, sikke" has been named. As an 
Anatolian tradition and spring festival, Nowruz became the biggest celebration in the Ottoman 
Empire after the religious festivals, and in the harem where the sultan's meals were made, 
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nowruziyye paste called to nowruz special mumessek was made. This paste, the mixture of 
which was determined by the chief physician, was placed in special ink tanks, wrapped in a 
special fabric called sakangur, and a label called nowruziye kulağı was attached and presented 
to the sultan and other officials. This paste, which is believed to not be sick for a year when 
eaten, has been distributed for centuries as a tradition, and janissary aghas have made it a 
tradition to give Nowruzsultan feast to the sadriazam and Divan-ı Hümâyûn. It is possible to 
find documents containing important details about the application in Ottoman archives 
regarding the nevruziye paste known as the ancestor of the mesir macun. A few examples of 
these documents are shown below: 

The notebooks prepared for Nowruziye in the dessert shop were presented by Kilercibaşı 
Halil Ağa. The year is 1851
It was deemed appropriate to pay the costs of the bowls to be used in the dessert shop for 
Nevruziye and the expenses of the Mabeyn-i Hümayun and Saray-ı Cedid pharmacies from 
the treasury. 1851
In the Nowruziye pishkeşi ceremony, the purchase of the hilat, which is especially worn by 
the sertabib. 1712, 1721. 
Nowruziye expenses of 1852. 
The head of the army doctor, Mustafa Efendi, who presented him to Nowruz, advises about 
the sable fur dressed in the presence of the serdar. 1807. 
The cost of the nowruziye prepared by the Mabeyn-i Hümayun pharmacy for the nowruz of 
1286 was covered by the treasury. 1869.
In this paper, documents related to nowruziye dessert and the custom in Ottoman archives will 
be scanned and analyzed analytically will be presented. 

Keywords: Nowruz, Ottoman, archive document, palace, nowruziye. 

GİRİŞ
Farsça yeni gün anlamına gelen Nevrûz kelimesi genel olarak baharın başlangıcı 

olarak kutlanan bir gündür. Ekinoks, yani 21 Mart’ta baharın başlangıcı olan bu gün Orta 
Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’da çekitli uluslarca çok eskiden beri coşkuyla kutlanmıştır. 
Çeşitli halklar tarafından çok eski çağlardan beri tarımın başladığı baharın başlangıcında 
kutlamalar yapılmış, Eski Bâbil’de Akitu festivali nisanın başlarında, İbrânîlerde ise 1, 6, 7 ve 
9. ayların ilk günleri yeni yıl günü olarak kutlanmıştır. Nevruz kutlamalarına ait en eski 
referanslar İran kaynaklarında görülmekte olup buna göre Zerdüşt öncesi dönemlerden 
itibaren hasat kutlamalarını ifade eden Mihrican ile bahar kutlamalarını ifade eden Nevruz’a 
dair bilgiler bulunmaktadır. İran’da güneş takviminin ilk ayı olan 1 Ferverdîn’de güneş koç 
burcunda iken kutlanan Nevruz, efsanevî İran kralı Cemşîd veya Zerdüşt ile 
ilişkilendirilmiştir. Rivayetlere göre Nevruz, Cemşîd’in ifritlerce çekilen ilâhî saltanat 
arabasıyla göklere yükselmesi anısına kutlanmakta, bir başka geleneğe göre ise Zerdüşt, 
eskiden beri ateşin kutsiyeti anısına kutlanan bahar bayramını Nevruz şeklinde düzenlemiştir. 
İslâm öncesi İran geleneğinde Nevruz millî ve dinî karakterli bir bayram olup mitolojik krallar 
Keyûmers ve Cemşîd’in tahta çıkış günü veya Feridun’un Cemşîd’in iki kızını esir alan 
Dahhâk’ı öldürdüğü gün olarak kutlanmıştır. Nevruz, eski İran’da genelde tabiatın, özelde ise 
ateşin yaratılışıyla ilgili dinî bir bayram olmuştur. Nevruz, eski yıla ait kötülük, uğursuzluk ve 
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kıtlığın bitip yeni bir sevinç, umut ve bereketin başladığı gün olarak kabul edilmiş ve bu da bu 
bayramın dinî motiflerle bezenmiş tarımsal karakterli yeni yıl kutlaması olduğunu 
göstermiştir. İran geleneğinde rahipler Nevruz’u 1-6 Âzer’de, halk ise 1-6 Ferverdîn’de 
kutlamıştır. Nevruz, tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcı olarak 
Ortaçağ’dan itibaren çeşitli Türk boylarınca 21 Mart’ta kutlanmış ve bu tarih on iki hayvanlı 
Türk takviminde ve Celâlî takviminde yılbaşı sayılmıştır. Asya Türk boyları, Selçuklu ve 
Osmanlı Türklerinde de büyük bir coşkuyla kutlanan Nevruz, Selçuklular’da resmî bayram 
olmuş, Osmanlılar’da ise nevrûziyye adıyla üç ayrı kategoride özel adetler gelişecek kadar 
coşkuyla kutlanmış, hekimbaşılarca yapılıp saraya sunulan macunlar, bahşişler ve şiirler özel 
bir yer tutmuştur (Gündüz, 2007:60-61). 
Osmanlı’da nevrûziyyeler üç kategoride uygulanmış olup bunlar: Sarayda hekimbaşılar ve 
halk arasında da darüşşifa ve eczanelerde hazırlanan macun kıvamındaki ilaç; sarayda devlet 
yöneticileri arasındaki hediye, bahşiş, atiyyeler; nevruza has şiirlerdir. Bunlardan nevrûziyye  
macunu, özel terkiple yapılan ve ilaç niyetiyle de yenilen bir saray tatlısı olarak tanınmıştır. 

Osmanlı Sarayında Nevrûziyye Tatlısı

Osmanlı’da özellikle sarayda nevrûziyye adıyla nevruza has olarak uygulanan birkaç 
adet olup bunların birisi de nevrûziyye tatlısıdır. Nevrûziyye tatlısı nevruz günü yapılan ve 
halk arasında mesir macunu diye bilinen tatlının genel adıdır. 1539 yılında Yavuz’un eşi ve 
Kanûnî’nin annesi Hafsa Sultan hastalanınca Manisa’da yaptırdığı Darüşşifa’da hekimlik 
yapan Merkez Muslihiddin Efendi kırk çeşit bitki ve baharattan bu macunu yapıp Hafsa 
Sultan’a ilaç olarak sunmuş, o da kısa sürede iyileşince bu macun sultanın isteği üzerine her 
sene nevruz gününde şifa olarak Manisa’da Sultan Camii minarelerinden halka dağıtılmış ve 
sonraki asırlarda bu macun bazı eklemelerle birlikte bir kuvvet macununa dönüşmüş ve her yıl 
nevruzda yılın ağız tadıyla geçmesini temin için tatlı yemek adet olduğundan nevrûziyye 
macunu adıyla yapılıp dağıtılmıştır. Nevrûziyeler, Osmanlı sarayında helvahanede 
hekimbaşılarca hazırlanmıştır. Nevrûziyenin birçok hastalığa devâ olduğu, cinsel gücü artırıcı 
etkisi olduğu kabul edilmiştir. Kırmızıya çalar koyu renkte, ağızda çıtır çıtır ses çıkaran ve 
şekerlenmiş reçele benzeyen nevrûziyenin hazırlanmasında kullanılan terkiplere ait çeşitli 
reçeteler olup bu terkipte şu maddeler bulunmuştur: Akanber, misk, gülsuyu, karanfil, koşnil 
(kırmız böceği), gülçiçeği, tatlı badem yağı, darçın kabuğu, şekerci çöveni, vanilya, sandal 
ağacı, kakule, besbâse, Hindistan cevizi, kasab-ı ıtrî, zencefil, melekotu, kişniş, civan perçemi 
hulasası, varak-ı zeheb, yeni bahar, kalanga (zulumba), kara biber, kırem tartar, havlican, 
kebabiye, anason, hıyar-ı şenbih, sakız, zağferan, udü’l-kahr, çöp-i çin, hardal, mürr-i sâfî, 
iksir, çivid, meyân balı, kalem-i bârid, tiryak, sarı halile, râziyâne, kimyon, zerdecav, tarçın 
çiçeği, Hindistan çiçeği, çörek otu, dâr-i fülfül, râvend, limon tuzu, kakule, sinameki, vanilya, 
portakal kabuğu, topalak kökü ve şeker. Hekimbaşılar her sene nevruzda anber, afyon hülâsası 
vs. kokulu bitkilerden nevrûziye adlı bu kırmızı renkli ve kokulu macunu yaparlar, daha sonra 
nevruz gecesi bunları porselen kâseler içinde değerli kumaşlara sarıp kâselerin kapakları 
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kurdelelerle bağlanıp üzerine, nevrûziyye kulağı diye, günün Koç burcuna hangi saat, dakika 
ve saniyede gireceğini yazan bir de kağıt iliştirilirdi. Bu kulaklarda tatlının sunulacağı 
padişahı öven cümleler, yeni yıla hangi saat ve dakîkada girileceği, tatlının faydaları, ne 
zaman ve ne kadar yenileceğine dair bilgilerle yeni yıla ait temenni ve dualar da yer alırdı 
(Köse, 2012:94-95).  

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Nevrûziyye Tatlısı

Osmanlı sarayında nevrûziyye tatlısı ve onunla ilgili çeşitli işlemler arşiv belgelerinde 
sıkça yer alan hususlardandır. Her ne kadar Osmanlı’da nevrûziyye adı altında üç ayrı adetin 
bulunması bazen ilk bakışta işlemin hangisine ait olduğunu zorlaştırsa da belgeler 
incelendiğinde konunun aidiyeti çabuk anlaşılmaktadır. Nevrûziyye tatlısı veya macunu ile 
ilgili çeşitli fonlardan örnek olarak seçilen arşiv belgeleri aşağıda yer almaktadır: 

Nevrûziyye için tatlıhanede tanzim olunan defterlerin Kilercibaşı Halil Ağa marifetiyle 
takdim kılındığı. (HH.İ.. / 2 - 33 – 0, H-18-04-1267-) 

Nevrûziyye için tatlıhanede kullanılacak kâselerin bedelleri ile Mâbeyn-i Hümâyûn ve Saray-
ı Cedîd eczahanelerinin masraflarının Hazine-i Celile tarafından ödenmesinin uygun 
görüldüğü. (HH.İ.. / 2 - 51 – 0, H-24-05-1267-) 

Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinden 1280 senesi Nevrûzunda tertip ve takdim kılınan 
nevrûziyyenin masraflarının karşılanması. (HH.İ... / 40 - 36 – 0, H-07-06-1281-) 

Mâbeyn-i Hümâyûnda 1282 yılında tertib olunan nevrûziyyenin masrafları. (HH.İ... / 43 -
29 - 0, H-17-11-1283-) 

Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinde nevrûz ayında yapılan nevrûziyye için harcanan meblağın 
Hazine-i Hassa tarafından karşılanması. (HH.İ.. / 45 - 6 – 0, H-05-11-1284-)

Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinden nevrûzda verilmiş olan nevrûziyyenin Hazine-i Hassa 
tarafından karşılanması. (MB.İ... / 23 - 65 – 0, H-04-02-1287-) 

Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinden 1286 senesi Nevrûzunda yapılan nevrûziyye masrafının 
ödenmesi. (HH.İ... / 49 - 18 – 0, H-06-11-1289-) 

Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinden 1289 senesi Nevrûzunda tertip olunmuş olan nevrûziyye
masrafının verilerek Hazine-i Hassa'ya masraf kaydedilmesi. (MB.İ.../ 28 – 146- 0, H-27-05-
1290-) 

Nevrûziyye kâselerini sarıp bağlamak için Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesine verilmiş olan 
atlas ve kordela ile kordon vesaire için yapılan masrafların ödenmesi. (HH.İ./ 235-33- 0, H-
13-05-1328-) 

Nevrûziyye kâselerini sarmak ve bağlamak için Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesine verilmiş 
olan atlas ve kurdela ile kordon ve sairenin bedelleriyle ilgili gerekli muamelelerin Hazine-i
Hassa tarafından icrası. (MB.İ... / 142 - 108 – 0, H-12-05-1328-) 
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SONUÇ

Yukarıdaki belgelerden anlaşıldığı üzere nevrûziyye tatlısı Osmanlı’da nevruzla ilgili 
en önemli geleneklerden olup daha çok saraya has bir adet olarak yüzyıllarca coşkuyla 
uygulanmıştır. Sarayda hekimbaşılar tarafından, halk arasında da darüşşifa ve eczanelerde 
hazırlanan macun kıvamında ve ilaç mahiyetindeki nevrûziyye, mesir macunu olarak da 
bilinmiş, ancak ondan daha geniş ve katkılı bir macun olagelmiştir. Saray helvahanesinde 
hekimbaşılarca hazırlanmış olan nevrûziyye birçok hastalığa devâ olarak kabul edilmiş ve 
yaygın biçimde kullanılmıştır. Yukarıdaki belgelere göz atıldığında nevrûziyyenin genellikle 
yapım masrafları ve diğer işlemlerle ilgili belgeler dikkati çekmektedir. Bunlar, nevrûz ayında 
Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesinden yapılıp dağıtılan nevrûziyyenin masraflarının Hazine-i
Hassa tarafından karşılanması, nevrûziyye için tatlıhanede düzenlenen masraf defterleri, 
nevrûziyye için tatlıhanede kullanılacak kâselerin bedelleri ve bu kâseleri sarıp bağlamak için 
Mâbeyn-i Hümâyûn eczahanesine verilen atlas, kordela, kordon vs. için yapılan masraflar vb. 
işlemlerdir.
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Abstract 

Overtime, sustainable agricultural productivity has been one of the major concerns of 

average Nigerian farmers; the study used cross-sectional data and fuzzy logic to compute the 

composite farm level indicators to examine sustainable land management practices and its 

contributive effects to farmer’s sustainability. A well structured questionnaire was used to 

collect data from one hundred and seventy six respondents. Cob Douglass production 

function, Tobit and fuzzy logic analysis were used to analyse the data collected for this study. 

The result revealed that the estimated parameters with Cobb Douglas production functions 

show that farm size used (r = 0.0572), years of farming experience (r = 0.172), farmers’ age (r 

= 0.240), income (r = 0.187) and farm management experience (r = -0.204) were significant 

(p<0.01)) respectively except source of irrigation (r = 0.048) (p<0.10); Tobit regression shows 

that farm size (β= 0.0193, p<0.05), organic manure (β= 0.0347, p<0.10), fertilizer application 

(β= 0.1707, p<0.01), continuous cropping (β= -0.0494, p<0.05), pesticide application (β= 

0.0807, p<0.01), income (β= 0.0094, p<0.05) and mode of cultivation (β= -0.0524, p<0.05) 

were the significant determinants of sustainable land management while the fuzzy results 
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revealed that the total sustainable land use index (SLUI) was 0.2761 showing that farmers 

were generally sustainable, seed use intensity (0.0049), labour used intensity (0.0051), land 

used intensity (0.0065), minimum tillage (0.0075) and profit per hectare (0.0064) had a better 

and higher absolute contributive effect to  sustainability. It was therefore recommended 

among others that better agronomic practices should be encouraged and informal training 

through extension services be conducted to educate farmers in other to have a sustainable and 

increase agricultural production in the study. 

Keywords:  Determinant, Sustainable, Management, Productivity Tobit, Fuzzy, Oyo State, 

Nigeria. 

Introduction 

Low agricultural productivity and land degradation are severe interrelated problems in 

developing world. In Nigeria, land degradation takes a number of forms including depletion 

of soil nutrients, salinization, agrochemical pollution, soil erosion, vegetative degradation as a 

result of overgrazing and the cutting of forests for farmland. Nigeria land like elsewhere is 

faced with many environmental problems especially the ones resulting from human activities 

such as land destruction through agricultural practices unsuitable to the climate, slope and 

soil, extinction of animals and plant species through hunting, fishing and disturbance of 

habitats, prevention of forest regeneration through unplanned deforestation practices (Oyewo, 

2018). The extent of land degradation in Nigeria is presently alarming, thus management issue 

cannot be taken for granted, given that these resources constitute the productive base for the 

Nigerian agriculture, upon which the livelihoods of many rural and urban households depend 

(Oyekale, 2012). 
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However, a general understanding among sustainable agricultural farmers is that ‘healthy’ soil 

is a key component of farm sustainability; that is a healthy soil will produce healthy crop 

plants. Traditionally through time, agroforestry farmers have developed different soil 

conservation and land management practices of their own. With these practices, they have 

been able to sustain their production for centuries thus the effects of resource exploitation has 

become widespread. There has been growing awareness that productive lands are getting 

scarce, land resources are not unlimited, and that the land already in use needs more care. As 

a result of the increase in world population, other non-agricultural activities are demanding 

for land space, hence there is progressive loss of land for food production. It was affirmed that 

over time, demand for food and other agricultural products is increasing, requiring for more 

land which is not available since the earth’s land area is finite.

However, soil and land degradation which has been one of the major problems of agricultural 

sustainability and continuous loss of farm land to land degradation and soil erosion tends to 

have negative effects on agricultural sustainability. Therefore, there is need for an average 

farmer to operate various farm land management practices in order to enhance sustainable 

agriculture through soil and land conservation practices. Hence, this raises the research 

objectives which are to: examine the determinants of crop production; determinants of 

sustainable land management practiced by farmers, determine the status of SLMP among 

agroforestry farmers and analyse the contributive effect of sustainable land management 

indicators to land sustainability among the agroforestry farmers in the study area.

Methodology 

The study area 

This study was carried out in Oyo State, Nigeria. The State is located in the 

Southwestern part of the country, Oyo State consists of thirty three (33) Local Government 

Areas grouped under four (4) agricultural zones of Oyo State Agricultural Development 
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Programme (OYSADEP). The zones are: Ibadan-Ibarapa, Oyo, Saki and Ogbomoso Zones. 

Oyo State covers a total land area of about 27,249,000 square kilometers with a total 

population of about 5.6 million (National Population Commission, 2006). Presently, the 

population of Oyo State has hit 7,840, 864 million as of 2016, latest demographic estimates 

released by the National Bureau of Statistics in 2017. It is situated between Latitude 7o N and 

19oN and Longitude 2.5oE and 5oE of the meridian. The State is predominantly agrarian, 

annual mean rainfall is above 1000mm and the rainy season in the State average eight months 

in a year. Rain starts in Oyo State during the first week of March with storms. Mean 

temperature varies from daily minimum of 18.90C to a daily maximum of 350C. Humidity is 

quite high in Oyo State; relative humidity in the State is 70 percent with a maximum of about 

60 percent in the evening and a maximum of around 80 percent in the morning (source). 

Sampling technique and sampling size 

Multi-stage method sampling technique was used to collect data for this study through 

the use of well structured questionnaires. The first stage was the choice of selecting the 

existing four Agricultural Development Programme (ADP) zones in the State, namely, 

Ibadan-Ibarapa, Oyo, Saki and Ogbomoso zones due to the existence of agroforestry farmers. 

Second stage involved purposive selection of one Local Government from each of the zones 

where agroforestry farmers are concentrated. The third stage was the proportionate selection 

of the agroforestry farmers from the selected local governments, this comprises of 50, 46, 40 

and 40 respondents from Oyo, Ogbomoso, Ibadan / Ibarapa and Saki zones respectively 

making a total of 176 farmers. Lastly, well structured questionnaire were distributed to collect 

data from one hundred and seventy six (176) sampled agroforesry farmers from the study 

areas.
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Analytical techniques 

Multiple linear regression model (Cobb Douglass production function) was used to 

analyse the determinants of the crop output in the study area. A derivative of production 

function analysis was adopted to estimate the determinants of land management practices on 

the level of crop production. Tobit regression analysis was used to identify the determinants 

of sustainable land management practices by the farmers while fuzzy set theory was used to 

construct the index of sustainable land use practices and determine the status of SLMP among 

agroforestry farmers. 

Model specification 

Y = b0 + b1X1 + b2 X2 + b3X3 +b4X4+ b5X5 ………… X11 + μ     (2) 

Yi = f(Xij, αj) … (implicit form) 
Y= f(Xs) 
Y= (X1, X2, X3, …Xn) 

Linear 
Y = (a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6+b7X7+b8X8+b9X9+b10X10+ b11X11+ b11X11 +e)

Double log  

LnY = (a+ b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3 + b4lnX4 + b5ln X5 + b6ln X6………………b11ln X11 +e) 

Semi-log 

Y = (a+ b1lnX1 + b2lnX2 + b3lnX3 + b4lnX4 + b5ln X5 + b6ln X6………………b11ln X11 +e) 

Exponential 

LnY= (a+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+b5X5+b6X6…………….. b11X11 +e)

Where,      

Where Y = the crop output (kg)                                                                                                                             

X1 = Farming experience (years) 

X2 = Farm size (ha) 

X3 = Educational level (dummy)  
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X4 = source of credit (dummy)  

X5= Types of Land ownerships (dummy)  

X6 = land use duration (years)

X7 = Age of respondent (years)  

X8 = farm income (Naira)  

X9 = farm management experience (years)  

X10 = mode of cultivation (dummy: local/manual = 0, mechanized = 1)  

X11 = source of water (dummy)  

e = error term 

b = Parameter to be estimated 

a = Constant 

Tobit regression  

Tobit regression method was used to analyze the determinants of sustainable land 

management index in the study.  

The model used for the estimation was given as: 

= + ∑ +  μ MIiA+βi_j=1 ^12?Zi+ μ …………………………. (1)= ( + 1 1 +  2 2 +  3 3 +  4 4 +  5 5. . . . . 12 12 +  μ )..…… (2)

Where; SLMI = (Sustainable Land Management Index)  

Z1= Age (Years), Z2 = Farming experience (years), Z3 = Income (Naira), Z4 = Farm size (ha), 

Z5 = Organic manure application (dummy), Z6 = Fertilizer application (dummy),  

Z7 = Continuous cropping (dummy), Z8 = Erosion runoff (dummy), Z9 = Pesticide application 

(litre), Z10 = Organic matter (dummy), Z11 = Mode of cultivation (dummy), Z12 = Educational 

level (years), μ = Error term, β = Parameter estimated, βo= Constant 

Fuzzy Logic Model 
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According to Betti et al., (2005) putting together categorical indicators of deprivation for 

individual items to construct composite indices requires decisions about assigning numerical 

values to the ordered categories and the weighting and scaling of the measures. Indicators of 

sustainable land use often take the form of simple ‘yes/no’ dichotomies. In this case Xij is 0≤
1 as used by Dagum and Costa, (2004) 

A = (a1 ........ai .............); and........................................................ (3) 

A: X = (X1 .............Xj ............. Xm)............................................. (4) 

Xij = Uβ (X1(a1)), 0 ≤ 1................................................................... (5)

Wj = log[∑ g(a )/∑ x g(a )] ............................................. (6) 

μβ (Xj) = ∑ x g(a )/∑ g(a ) j = 1, 2,..........m............................ (7) 

μβ = ∑ μ (X )W /∑ w = 1, 2,............. m......................................(8) 

Results and Discussion 

Regression result of the determinants of crop productivity in the study area

From Table 1, different functional models were fixed for the determinant of crop output 

among the farmers. Four functional forms (linear, semi log, exponential and double log) were 

used, but the double log was chosen. The choice of the line as function is predicated on its 

confirmation to apriori expectation in terms of signs and magnitude of the coefficient, the 

number of significant variables and the coefficient of multiple determinations (Olayemi and 

Olayide, 1981) and the significance of the overall profitability as judge by the t-value. The 

regression result is as shown in Table 1. The results reveal that double-log was found to be the 

best fitted among others to explain the result of the analysis. Therefore, it was reveal that farm 

size used, years of farming experience, age of farmers and income were positively significant 

at 1% level except for farm management experience which has a negative coefficient to the 

level of crop outputs but also significant at 1%. Source of water was also positively 
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significant at 10% level. These imply that an increase in any of these variables will bring a 

proportionate increase in the level of crop outputs (Babalola et al., 2013; Oyewo et al., 2014) 

except for farm management experience which could bring about a reduction in the level of 

output due to the low level of years of farm land management practices experience and low 

level of education by the farmers which conform with the work of Oyekale, (2012). R2 was 

0.740 which shows that 74% of the variability in the level of outputs is associated with the 

explanatory variables specified in the model, while 26% could explain the variables that were 

not captured in the model. 

Table 1: Regression analysis of the determinants of crop production in the study area 
A      Variable Linear        Double log         Exponential       Semi-log

a =    Constant   7.106  -0.054  1.084  -76.377

X1 = Farming experience  0.428*** 0.172*** 0.005*** 13.911***
     (3.114)  (3.800) (3.128)  (3.197) 

X2 = Farm size   4.293*** 0.0572*** 0.045*** 48.150***
     (4.764)  (8.875)  (4.266)  (7.768) 

X3 = Educational level                 -1.148  -0.058  -0.015  -2.499
(-0.856)  (-0.933)  (-0.936) 

 (-0.419) 
X4 = source of credit   -0.647  -0.005  -0.002  -2.541

(-0.629)  (-0.075)  (-0.196) 
 (-0.421) 

X5= Types of Land ownerships  1.275  0.088  0.011  11.594*
(1.027)  (1.289)  (0.742)  (1.766) 

X6 = land use duration           0.046  -0.063  -0.002  -5.060
(0.227)    (-1-155)  (0.011)  (-

0.961) 
X7 = Age of respondent  0.144  0.240*** 0.003**  10.155

(1.474)  (2.013)  (2.321)  (0.883) 
X8 = farm income   0.003*** 0.187*** -0.000*** 15.584**

   (1.474)  (2.647)  (3.760)  (2.292) 
X9 = farm mgt experience             -0.605***        -0.204*** -0.007*** -

16.757*** 
 (-3.014)  (-3.682)  (-2.785) 

  (-3.146) 
X10 = mode of cultivation             3.772  0.036  0.054*   2.489

 (1.474)  (1.460)  (1.815)   (-0.872) 
X11 = source of irrigation             4.758*  0.048*  0.040   5-216**
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 (1.661)  (1.746)  (1.179)   (1.059) 
R2      0.622  0.740  0.611    0.678

F Statistics    22.316  38.570  21.336    28.613
Source: author regression. (*) = 10%; (**) = 5%; (***) = 1% significant. Note: Values in 

parenthesis are t-values 

Tobit regression of determinants of sustainable land management 

The result in Table 2 shows the marginal effect of the variables used on the determinants of 

sustainable land management which revealed that farm size is positively related to sustainable 

land management (SLM) (p<0.05). This implies that there is probability of increasing SLM 

with an increase in the application of this variable (farm size). Farm size is one of the factors 

influencing land use intensity, a unit increase in hectare of farm land marginally increase land 

use, Yusuf et al., (2011). Farmers gross income is positively significant (p<0.05) to (SLM). 

This implies that as agroforestry farmer’s income increases there is likelihood that SLM will 

be enhanced. This is in line with the apriori expectation because increase in farmers income 

will encourage the farmers in the adoption of sustainable land management practices, this may 

however be due to the fact that farmer’s gross farm income will encourage the farmer to 

operate an extensive land management system which may enhance farmland sustainability, 

this agrees with the work of Ogbonna et al., (2007) and Ikechukwu and Nwakwo (2013) that 

increase in income will lead to increase in the use of Sustainable Farmland Management 

Practices and that higher income will give the farmers more money for possible adoption of 

farmland management practices. This was also supported by Agboola et al., (2015) that farm 

income suggests that the larger the income earned, the greater the level of use of a particular 

technology and ease the capital constraint needed for soil-conservation investments. Mode of 

cultivation and continuous cropping had negative relationship and significance (p<0.05) to 

sustainable land management. This implies that as the mode of cultivation (manually) by the 

farmers is continually practiced there is likelihood that sustainable land management may not 

be enhanced. This may due to the cultural practices that the farmers are used to and unable to 
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adopt mechanized mode of cultivation which will enhance sustainable farming. Continuous 

cropping will also have negative effect on agroforestry farmer’s sustainability because 

continuous cropping on the same portion of land without fallow (allowing the land to rest) 

may lead to soil nutrient loss and thereby reduce sustainable management and affect the crop 

grown. Fertilizer and pesticide are significant (p<0.01) respectively while organic manure is 

also significant (p<0.10). This implies that increase in any of these variables will increase the 

level of sustainable land management of the agroforestry farmers as these have positive 

relationship to SLM and enhance agroforestry farmer’s sustainability. Chi2 value of 61.99 was 

significant (p<0.01) indicating a good fit of the model used for the study. 

Table 2: Tobit analysis of the Determinants of Sustainable Land Management 

Variable   Coefficient dy/dx  Standard error  T-

statistic 

Constant    0.2022    0.0614   3.29

   

Z1= Age    0.0009  0.0009  0.0092   0.10

  

Z2 = Farming experience   0.0009  0.0009  0.0012   0.77

Z3 = Income    0.0094** 00094**  0.0038   2.48

   

Z4 = Farm size    0.0193** 0.0193** 0.0079   2.45

Z5 = Organic manure  0.0347*  0.0347*  0.0208  

 1.67

Z6 = Fertilizer application   0.1707*** 0.1707*** 0.0273   6.25

Z7 = Continuous cropping    -0.0494** -0.0494** 0.0222                -2.22

Z8 = Erosion runoff   0.0188  0.0188  0.0220   0.85
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Z9 = Pesticide application   0.0807*** 0.0807*** 0.0253   3.20

Z10 = Organic matter   0.0473  0.0473  0.0319   1.48

Z11 = Mode of cultivation     -0.0524** -0.0524** 0.0217            -2.41

Z12 = Educational level   0.0033   0.0033  0.0116  

 0.28

Sigma    0.1223 

Chi2 (12)    61.99***

Source: Authors Data Analysis. * implies, p<0.10; ** implies, p<0.05; *** implies p<0.01. 

Contributive effect of SLM indicators to farmer’s sustainability

The result presented in Table 3 reveals that land fallowing contributed relatively 3.51% to 

SLMP sustainability index because same pieces of farm land were used periodically for 

agricultural activities without allowing the land to rest which causes soil nutrients loss and 

degradation. Compaction and rooting had relative contributions of 3.47% to sustainability 

because compaction affects the sustaining power of the crop root to penetrate soil because of 

the hardness nature of the soil due to surface land exposure. Relative contribution of addition 

of organic manure (3.0%) is higher than that of plot level application of fertilizer 2.9% this is 

because most of the farmers were able to sustain their production through the use of organic 

manure than fertilizer because it is readily available at the farmers' disposal, environmentally 

friendly, improves soil quality and rarely overdose. Residue cover had a relative contribution 

of 3.47% to land sustainability which shows that surface residue though present, did not 

totally cover the soil thus given room to soil or water erosion which also contributed relatively 

3.48% to sustainable land management which might have washed or blown away the top soil 

and hereby have affected the soil fertility. Seed, labour and land use intensities; minimum 

tillage and profit per hectare had better and higher absolute contribution to sustainable land 
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use with 0.0049, 0.0051, 0.0065, 0.0075, and 0.0064 and relative contributions of 1.7%, 1.8%, 

2.3%, 2.6% and 2.3% respectively. This shows that the agroforestry farmers' combination of 

these indicators contribute positively to land sustainability and could influence farmer’s 

output positively and encourage soil conservation except for residue cover, wind or water 

erosion, compaction and rooting among others contributes to land been unsustainable. This 

conforms to the work of Agboola et al., (2015) that factors influencing the use of land 

management and conservation practices by the farming household head were determined by 

combination of parcel/ plot level factor, human, physical and financial capitals as well as 

institutional factors.  

However, the total computed sustainable land use index (SLUI) 0.2761and mean computed 

(SLUI) of 0.0084 indicated that the agroforestry farmers were generally sustainable with the 

present combination of these farm level indices because the closer the index value is to zero 

the better the farmers sustainability. 

Table 3: Contributive effect of SLM indicators to farmer’s sustainaibility

SLM Indicators  Absolute contribution  Relative contribution (%) 

V gor of crop y eld 0.0072   2.607750815 
Trend of vegetat ve covers 0.0093 3.368344803
Res due cover 0.0096 3.477001087
Crop y eld    0.0081   2.933719667 
Labour product v ty 0.0074 2.680188338
Prof t per hectares 0.0064 2.318000724
Organ c matter contents 0.0089 3.223469757 
Dra nage/ nf ltrat on of water 0.0095 3.440782325
Water hold ng capac ty 0.0093 3.368344803
Aggregat on of so l 0.0095 3.440782325
Earthworm/ so l l fe 0.0081 2.933719667
Compact on and root ng 0.0096 3.477001087
Crust ng/emergency 0.0090 3.259688519
T lth/ workab l ty 0.0094 3.404563564
W nd or water eros on 0.0096 3.477001087
Sal n ty 0.0086 3.114813473
Plot level appl cat on fert l zer 0.0082 2.969938428
Add t on of organ c manure 0.0083 3.006157189
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Mulch ng of crops 0.0095 3.440782325
M n mum t llage 0.0075 2.716407099
Cover crops 0.0088 3.187250996
Rotat on of crops 0.0085 3.078594712
Land fallow ng 0.0097 3.513219848
Irr gat on Water level 0.0079 2.861282144
Irr gat on Water qual ty 0.0085 3.078594712
Use of Pest c de 0.0096 3.477001087
Use of Herb c de 0.0079 2.861282144
Use of chem cal po son 0.0075 2.716407099
Industr al d scharges 0.0089 3.223469757
Land use ntens ty 0.0065 2.354219486
Labour use ntens ty 0.0051 1.847156827
Type of seeds 0.0089 3.223469757
Seed use ntens ty 0.0049 1.774719305
Mean Computed (SLUI)                      0.0084 3.042375951
Total Computed (SLUI) 0.2761 100
Author computation 
Conclusion and Recommendations 

The study considered different productive objectives in farmer’s sustainable agricultural 

practices using fuzzy sets theory to compute the composite indicators of sustainable land 

management (ISLM) from selected farm level indicators. Cobb Douglass production function 

and Tobit regression were used to analyze the objectives of the study. It was therefore 

concluded that farming experience, farm size, age of respondents and source of irrigation and 

farm management experience were the major determinants of crop production; the total 

sustainable land use index (SLUI) was 0.2761 indicating that agroforestry farmers were 

generally sustainable in their land use system considering the combinations of all the 

indicators because the closer the index value is to zero (0) and far away from one (1) the 

sustainable the farmers are. Also, contributive effect of SLM indicators shows that seed, 

labour and land use intensities; minimum tillage, profit per hectare have a better absolute 

contributions to sustainable land use management and enhance the sustainability of the 

agroforestry farmers except for land fallowing, residue cover, wind or water erosion, 

compaction and rooting among others contributed to land been unsustainable. Tobit analysis 
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shows that farmer’s income, farm size, organic manure, fertilizer and pesticide application 

and mode of cultivation were the major determinants of sustainable land management though 

continuous cropping and mode of cultivation were negatively signed which may have 

negative effect on agroforestry farming in the study area. 

It is therefore recommended that agroforestry farmers should be encouraged on the adoption 

of organic fertilizer application; farmers should be sensitized on the need to be discouraged on 

manual cultivation and embrace mechanized mode of cultivation which may enhance farmers 

sustainable land management, also continuous cropping could be encouraged if the present 

land is properly managed with the present combination of the sustainable land management 

indictors and better agronomic practices should be enhanced to conserve the soil from 

erosion, by the agroforestry farmers in the study. 
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Abstract 
 Nowadays to control and measure the different magnitudes the most perspective are 
considered the fiber-optical sensors based on the Bragg fiber gratings. Such sensors are 
applied for measuring the deformations, shifts, strain, liquid level, temperature, speed up, 
vibration. 

In the article herein there considered the fiber-optical sensors based on the temperature 
measuring. Temperature influence at fiber Bragg gratings spectral characteristics has been 
experimentally checked. The principal spectral characteristics of the fiber Bragg grating are: 
reflection and transmission spectra. By means of bound modes theory the reflection and 
transmission spectra have been mathematically described. Based on the obtained experiment 
results there might be drawn a conclusion: fiber Bragg grating, used as a temperature sensor, 
provides the linear characteristic of the magnitude being measured for the central grating 
wavelength shift. 
 In the work herein we study the influence of the temperature at the fiber Bragg 
gratings’ spectral characteristics. Based on experimental measurements there have been 
constructed the spectral characteristics and obtained the Bragg wavelength values for each 
temperature magnitude.

Keywords: fiber Bragg grating, spectral characteristics, temperature, analyzer, fiber-optic 
sensor.   

1.Introduction 

Nowadays the fiber Bragg grating (FBG) is considered as one of the most challenging 
sensing element of fiber optic sensors of physical, chemical and other values. Its primary 
advantages are: high sensitivity, protection from electromagnetic field impact, reliability, 
recovery rate and a wide dynamic measurement range, high corrosion and radiation 
resistance, small size and weight [1,2,3].  
FBG consists in cyclic variation of the refraction index in the core of a single-mode optical 
fiber. In this case the zones with a high refraction index are parallel to the fiber cross-section 
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plane. Such structure has an ability to reflect light with clearly defined wavelength and 
simultaneous transparence for the light with different wavelengths. The light wavelength shall 
meet the Bragg condition [4]: 

λ = 2 neff Λ, (1)

here: λ – reflected light wavelength;
neff – efficient refraction index of the optical fiber core; 
Λ - Bragg grating period.

Figure 1 shows schematic structure of the refraction index changes in the fiber core on the 
Bragg grating area.  

Figure 1 – Diagram of optical fiber with Bragg grating and diagram of core refraction 
index changes 

The light, reflected from subsequent bands will be subject to practical perturbation, 
creating the beam propagating in the direction opposite to the incident wave. The most 
important parameters of FBG are the spectral characteristics: transmission and reflection 
spectra [5].  

2.Mathematical modeling of FBG spectral characteristics  

Computation of Bragg gratings characteristics is usually fulfilled applying the bound 
modes theory. By means of the bound modes theory the reflection and transmission spectra 
might be described as follows [6]: 
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where γ = k − σ     k > σ ,σ  − k     k < σ .
Spectral offset from strict resonance σ is defined by difference of the main mode   = 

2 / diffusion constants:

dz
d

2
1

,

D
effD n 112 ,

Reflection spectrum represents the optical power peak around the wavelength λВG, which 
characterizes the light, reflected from the grating. Apart from the optical fiber and coupling 
element losses the sum of the reflection and transmission spectra reflects the light source 
spectrum.  
Figure 2 shows FBG reflection spectrum with 1547 Nm central wavelength. 

Figure2 – FBG reflection spectrum  

Central wavelength optical radiation, reflected from Bragg grating depends on the efficient 
refraction index and on the grating period [7].  
The light, being transmitted through the optical fiber core is spread by each grating plane.  
Grating plane is the object of temperature and mechanical perturbation. As the glass is subject 
to temperature and mechanical impact, then the gratings, recorded on it are as well subject to. 
Upon changing the environment there changes phase syncronism condition, which brings to 
rearranging the reflection wavelength. Thus, tracing the length of the wave, on which Bragg 
reflection occurs, we might obtain the external perturbation magnitude. This functionality 
meets the aims of fiber-optic sensors: i.e., to have structure on the fiber core, which provides 
profound reading mechanism [8].
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3.Research methodology 

In 2020 scientists of Institute of Information and Computational technologies, 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, developed and researched 
fiber-optic refractometer (sensor). 

As well, distinction is, that fiber-optic refractometer consists of wideband light source 
with broad beam, connected via multimode optical fiber to Bragg tilted grating, which is 
linked by means of  multimode optical fiber with optical connector, and the first optical 
connector outlet joins through  multimode optical fiber with the first optical circulator, to 
which Bragg first grating with linear variable period is connected  by  multimode optical 
fiber, which is additionally linked via the first optical circulator by means of multimode 
optical fiber with the first photo receiver, while the second optical connecter outlet  is 
switched on for multimode optical fiber to the second optical circulator, which, with the help 
of multimode optical fiber is connected to the second Bragg grating with linear variable 
period, which is additionally switched on via the second optical circulator, which uses one 
photo receiver (1,5 hours), to the second photo receiver. In fiber-optic refractometer the light 
source can have high coherency and might be executed in the form of fiber or helium-neon 
laser shows in Fig.3 (a,b). 

a) b)

Figure 3. Inside FBG sensor body 

Figure 3. Fiber-optic sensor for monitoring engineering and building structures health a) 
mockup; b) sensor interiority 

Figure 3 shows a fiber-optic sensor for monitoring the engineering and building structures 
health: a) mockup; b) sensor interiority. 

Developed fiber-optic sensor for monitoring engineering and building structures health 
consists of: 

Power unit of alternate / direct current with 230-240V coupler 
Inlet light coupler
Connector of fiber sensor head  
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Optical circulator
Optical filter, adjusted to the sensor features, covered with stainless steel tube 
Fiber connectors, maintaining filter removal 

Photo receiver with controlled gain 
Outlet pressure coupler 

Table 1. Technical specifications of fiber-optic sensor for monitoring engineering and 
building structures health. 

Parameters Value

Input light capacity No more, than 10 mW

Working wavelength 1520-1570 Nm

Fiber couplers FC/APC, contact square under 7° angle, protecting from reverse 
reflections 

Optical fibers Single mode and multimode fiber SMF-28

Optical filtering 
material

Photosensitive fiber THORLABS GF1.

Output pressure from 0 to 10 V of direct current 

Output pressure 
coupler

BNC

Input pressure 230-240 V of alternate current 

Resonant wavelength λВБ depends on the glass fiber temperature and on the attached to them 
mechanical tensile or compressive strain. This circumstance underlines using FBG as sensors 
sensitive elements of physical, chemical and other values. FBG resonance, which is defined 
with the wave central length of backward reflected radiation from Bragg grating, depends on 
the effective reflection index of the core and the grating period.  Effective reflection index, 
like the regular distance between the gratings planes, will be susceptible to the influence of 
mechanical and temperature changes. This influence, in its turn, is the base for using the fiber 
Bragg gratings for measuring the strain and temperature. Using the condition of the Bragg 
first order we obtain the wave resonance wave length shift due to mechanical and temperature 
changes [9]: 

T
T

n
T

n
l

l
n

l
n

eff
eff

eff
eff

GB 22 , (4)

The first member in the formula (1) describes the tensile deformation impact at optical fiber. 
It is responsible for the space change between Bragg gratings planes and for mechanical-
optical change of the refraction index. This additive component may be expressed as follows 
[10]:   
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The second member in the expression (1) describes the temperature influence at optical fiber. 
The Bragg wavelength  shifts due to the Bragg condition change under the influence of two 
factors: first, thermal expansion changes the distance between the grating planes,  second, 
under the temperature influence there changes  an effective refraction index and, 
subsequently, there is changed the optical light wave. Main contribution into the Bragg 
wavelength shift makes the second factor. This fragmentary contribution into the wave 
resonance length shift might be expressed as follows:   

TnGBGB ,
(6)

Whence it is easy to obtain our grating’s temperature sensitivity: 

nGB
GB

T , (7)

where αΛ– thermal expansion factor, αn – thermal optic coefficient.
Standard values of these parameters for optic fiber [3]: αΛ = 0,55·10-6 for quartz glass, αn =
8,6·10-6 for optic fiber with doped germanium. 
Let’s consider the temperature influence at the fiber Bragg grating spectral characteristic. 
Temperature influence at the optic fiber is described with the formula (3).  
To fulfill the set task we assembled the installation, which shows the temperature influence in 
different ranges at the fiber Bragg grating spectral characteristics. Figure 5 shows the diagram 
of the test stand.   

Figure 4. Diagram of test stand 
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Figure 5. Structural photo of test stand 

Table 2. Bragg wave length dependent on the preset temperature  
λB[nm] T [⁰⁰C]

1527,83 18

1528,022 30

1528,022 35

1528,117 40

1528,143 45

1528,242 50

1528,243 55

1528,3 60

1528,369 65

1528,42 70

1528,49 75

1528,527 80

1528,582 85

1528,608 90

1528,675 95

1528,733 100

1528,778 105

1528,82 110

1528,877 115

1528,955 120
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1529,005 125

1529,093 130

1529,097 135

Figure 7 illustrates dependence of Bragg wavelength on the temperature. Research 
shows, that an average Bragg wavelength change constitutes 0, 01075 Nm/1°С.

Figure 6. Dependence of Bragg wavelength on the temperature  

Diagram on the figure 6 shows the dependence of Bragg wavelength on the values of definite 
temperatures at which the measurements have been executed. The diagram shows, that the 
Bragg wavelength linearity shifts to the longer waves at the temperature rise.  Based on stored 
in such a way dependence there has been defined the grating’s temperature sensitivity. Along 
the diagram, containing the actual measurements, there has been introduced a trend line, 
which proves the linearity of the Bragg wavelength change. 
By virtue of a big amount of obtained results under laboratory conditions we deduce several 
measurement diagrams at different temperatures.  

  
Figure 7.  Spectral characteristics of FBG at 18 ° C
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4. Conclusions
Spectral characteristics, obtained by the experiment can both trace the obtained 

characteristics sensitivity and the peak behavior during the experiment that is, allow carrying 
out the peaks spectra comparative analysis of the sizes and forms change.  Fiber Bragg 
grating, being used as a temperature sensor secures the linear characteristic of the magnitude 
being measured for the grating central wavelength.  Having analyzed the spectra, it might be 
confirmed, that the peaks form and size do not change or change insufficiently. As a 
consequence of that we might conclude, that FBG spectral characteristics are persistent to 
temperature change, which allows using FBG as a sensitive element upon manufacturing fiber 
optic sensors and temperature control systems, as well in fiber-optical measuring systems 
under extreme operation conditions. 

Experimental researches of the environment impact at FBG spectral characteristics 
have been carried out in the laboratories of optoelectronics faculty of electric engineering and 
computer sciences of Lublin technical university. This work is supported by grant from the 
Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan within the framework of the 
Project № AP05132778 «Research and development of signals interrogation system with 
fiber-optic refractometer in telecommunication networks».
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SOSİAL SIĞORTA SİSTEMLƏRİNİN PERSPEKTİVİ İLƏ BAĞLI YENİ 
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DIGITALIZATION AND PLATFORM WORK 
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 
tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu  

The State Social Protection Fund under the Ministry of Labor and Social 
Protection of Population of the Republic of Azerbaijan 

Abstract 

The article reveals the essence of growing role of impact relationships between the 
growing role of the portion of self-employment in employment, the application of automation 
(digitalization) in the organization of labour as new (recent) global tendency directions related 
with changes occuring in the field of organization of labour, in labour relations of society life 
and the employment forms established and expanded through the digital platforms on the 
social protection system. By assessing the current situation on the basis of theoretical 
knowledge and the situation in individual countries on the basis of concrete information, 
efforts are made to highlight the main points of consideration of the problem at the country 
level within the framework of social protection measures. Against the background of such 
global processes, the possibility of applying new concepts put forward at the international 
level in terms of ensuring social protection is discussed. At the same time, the article raises 
issues that can be considered typological in the context of Azerbaijan, and outlines the main 
directions of the proposal, which should be considered in the near future in connection with 
the social insurance system of Azerbaijan. The author's professional knowledge and 
experience in this area, observations and results of studying the current situation in the 
process of international exchange of experience have been widely used in the preparation of 
the article. 

Xülasə

Məqalədə cəmiyyət həyatında əmək münasibətlərində, əməyin təşkili sahəsində baş 
verən dəyişikliklərlə bağlı yeni (son) qlobal tendensiya istiqamətləri olaraq əhali 
məşğulluğunda özünəməşğulluğun payının artması, əməyin təşkilində avtomatlaşdırmanın 
(digitalizasiyanın) tətbiqi, digital platformalar vasitəsilə qurulan və genişlənən məşğulluq 
formaları ilə sosial müdafiə sistemi arasındakı təsir əlaqələrinin mahiyyəti verilir. Nəzəri
biliklər və ayrı-ayrı ölkə halları üzrə bununla bağlı mövcud vəziyyətin konkret informasiyalar 
əsasında qiymətləndirilməsi aparılmaqla, problemin sosial müdafiə tədbirləri çərçivəsində
ölkələr səviyyəsində nəzərə alınması ilə bağlı əsas məqamların irəli çəkilməsinə çalışılır. Bu 
qəbildən baş verən qlobal xarakterli proseslər fonunda sosial müdafiənin təmin edilməsi
baxımından beynəlxalq səviyyədə irəli sürülən yeni konsepsiyaların tətbiqi imkanlarından 
bəhs edilir. Eyni zamanda məqalədə qaldırılan məsələlərə Azərbaycan kontekstində tipoloji 
hesab edilə biləcək məsələlərə toxunulmaqla, Azərbaycanın sosial sığorta sistemi ilə bağlı 
yaxın perspektiv üçün nəzərə alınması məqsədəmüvafiq hesab edilən təklif mahiyyətli
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istiqamətlər qeyd olunur. Məqalənin yazılışında müəllifin bu sahədə peşəkar bilik və
təcrübələrindən, müşahidələrindən və beynəlxalq təcrübə mübadiləsi zamanı mövcud 
vəziyyətin öyrənilməsi nəticələrinə geniş müraciət edilir, müəllifin bu sahədə peşəkar bilik və
təcrübələri, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi zamanı mövcud vəziyyətin öyrənilməsinə dair 
gəlinən nəticələrdən geniş istifadə olunmuşdur.

Keywords: digitalization (automation) of labor, social protection systems, platform work, 
social insurance system, universal base income, individual activity accounts 

(Açar sözlər): əməyin digitalizasiyası (avtomatlaşması), sosial müdafiə sistemləri, platforma 
işi, sosial sığorta sistemi, universal baza gəliri, fərdi fəaliyyət hesabları

GİRİŞ

Sosial həyatın bütün sahələrində olduğu kimi əmək münasibətləri də daim dəyişən  
tələblər istiqamətində təbii olaraq dəyişikliyə məruz qalır və buna uyğun olaraq daha fərqli 
əmək şərtlərini ehtiva edən əmək fəaliyyəti formaları, məşğuliyyət sahələri formalaşır. 

Müasir dövrdə qlobal tendensiya olaraq istehlakçı davranışlarının dəyişilməsi, ayrı-
ayrı fərdlərin həyata, o cümlədən əmək fəaliyyətinə münasibətdə baxışlarında baş verən
bənzər dəyişmələr (o cümlədən gender baxımından) beynəlxalq əmək bazarının, nəticə
etibarilə isə sosial müdafiə sistemlərinin problemlərlə qarşılaşmasını şərtləndirir. 
Məlumdur ki, hazırkı əmək dünyası dünənlə müqayisədə fərqli cəhətlərə malik olduğu kimi, 
yaxın gələcək üçün həmin fərqlər daha çox artır, daha müasir tipli iş yerlərinin - məşğulluq 
formalarının  formalaşması prosesi daha da intensivləşir.

Bu dəyişimələrin zaman aşımı ilə daha da intensivləşməsi əmək bazarının 
restrukturizasiyası prosesini sürətləndirməklə, həmçinin əmək münasibətlərinin gələcəyi ilə
bağlı qeyri-müəyyənliyi daha da artırır. Belə ki, əməyin digitalizasiyası hazırda bu sahədə ən
aktual meyl olmaqla, əmək bazarlarına, eləcə də əhali məşğulluğuna əsaslanan milli sosial 
sığorta sistemlərinə bilavasitə təsir imkanlarına malikdir. 
Cəmiyyətin ümumi inkişafı fonunda informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) 
tətbiqi dairəsinin genişlənərək iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarını əhatə etməsilə dərinləşməsi
hazırkı dövrdə qaçınılmaz bir proses olmaqla, cəmiyyət, iqtisadi fəaliyyət üçün bir sıra 
üstünlüklər, asanlıqlar gətirsə də, özü ilə eyni zamanda bəzi problematik məsələləri də
aktuallaşdırır.

Əməyin təşkilində İKT-nin tətbiqi məhsuldığı artmağa imkan vermiş, milli 
iqtisadiyyatlarda dəyər yaradılması prosesini sürətləndirmiş, iqtisadiyyatda özünəməxsus
“sənaye” formasını formalaşdıraraq yeni bilik və vərdişlər tələb edən yeni iş yerlərinin 
yaradılmasına xidmət etməklə ümumilikdə məşğulluq probleminin həllində müsbət təsir 
payına malik olmuş və bu, nəticədə məcmu gəlirin artımında öz əksini tapmışdır. ÜDM-in 
artımı isə əhalinin daha etibarlı sosial müdafiəsində, o cümlədən sosial sığorta ilə daha geniş 
və keyfiyyətli əsaslarla əhatə olunmasında özünü göstərmişdir. 
Buna baxmayaraq, İKT-nin tətbiqi milli iqtisadiyyatlar qarşısında eyni zamanda həll
yollarının işlənilib hazırlanmasını tələb edən yeni istiqamətlər formalaşdırmışdır ki, həmin 
proseslər gündəlik dəyişmə meylinə malikdir. Belə ki, İKT-nin daha intensiv tətbiqi 
nəticəsində əmək bazarında əməyin digitalizasiyası səbəbindən müəyyən sahələrdə bir sıra 
vəzifələr üzrə işçi sayına tələb azalır və ya həmin vəzifə funksional olaraq öz əhəmiyyətini 
tamamilə itirir, bu sahələrdə işçilərin sayında kəskin dəyişmələr baş verir, buna paralel olaraq 
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daha müasir intellektual bilik formaları və vərdişlər üzərində qurulan yeni iş yerlərinin 
eynizamanlı yaranması prosesi baş verir. Bu mənada qısamüdətli nəzərəçarpan effekt kimi 
məşğulluğun azalması sosial müdafiə sistemlərinə mənfi təsir göstərən amil kimi 
qiymətləndirilir. Beləliklə, əməyin getdikcə sürətlənən transformasiyası sosial müdafiə
sistemləri qarşısında işçilərin əhatəli sosial müdafiəsinin təmin edilməsi ilə bağlı yeni adekvat 
yanaşmaların işlənilib hazırlanması tələbini formalaşdırır. 

Hazırda əməyin digitalizasiyası qlobal səviyyədə sosial müdafiə sistemləri üçün ən
əhəmiyyətli problemlərdən biri olaraq dünya ölkələrində sosial müdafiə siyasətinin vacib və
yeni elementi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır.   

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, sosial mühitin transformasiyasının hazırkı məqamında 
digitalizasiyanın nəzəri cəhətdən iş yerlərinin sayının azalmasına gətirib çıxarması yönündə
şərti stereotiplər formalaşsa da, digitalizasiyanın işsizliyi artırması ilə bağlı konkret rəy
mövcud olmamaqla, hətta beynəlxalq səviyyədə perspektivdə digitalizasiyanın iş yerlərinin 
sayını artıracağı barədə də ehtimallar mümkün hal kimi nəzərdə saxlanılır. Bu problemlə
əlaqədar formalaşmaqda davam edən son nəzəriyyələrdə digitalizasiya, işlə bağlı məkan və
sərhəd anlayışlarının nisbiləşməsinə şərait yaradan qloballaşma, demoqrafik dəyişmələr, o 
cümlədən xüsusilə artan miqrasiya axınları, hazırda davam edən mədəni və sosial dəyişmələr,
digitalizasiyanın gəlirlərin sektoral qütbləşməsinə təsiri kimi amillər qlobal əmək dünyasını 
yenidən formalaşdırmaqla milli  sosial müdafiə sistemlərinə təsir gücü olan proseslər kimi 
qiymətləndirilir. 

Sosial müdafiə sistemlərinin daim dəyişən çoxsaylı problemləri içərisində əməyin 
digitalizasiyasının bir problem  olaraq qəbul edilərək sosial sığorta sistemlərinin gələcəyi 
baxımından xüsusi strategiyaların işlənib hazırlanması zərurətini ortaya çıxaran əsas 
məqam isə sosial sığorta sistemlərinin maliyyə dayanıqlılığının sonrakı təminatı vəzifəsi 
ilə bağlıdır, çünki əməyin İKT-nin tətbiqi ilə xüsusilə 1980-ci illərdən başlayaraq getdikcə
sürətlənən avtomatlaşdırılması prosesi hazırda özünün analoq texnologiyadan digital 
texnologiyaya transformasiyasını (mobil proqramlara (ing. “apps”) tələb çoxalmaqla)  
tamamlamaqdadır və bu proses günbəgün sürətlənməkdədir.  
2013-cü ildə ABŞ-ın Oksord Universitetinin tədqiqatçıları ABŞ-da məşğulluğun təqribən 47 
faizinin avtomatlaşdırılması riskinin yüksək olduğunu qiymətləndirmiş, McKinsey Qlobal 
İnstitutunun mütəxəssisləri isə bu yaxınlarda iş yerlərinin 60 faizində əmək bacarıqları və
vərdişlərinin təqribən 30 faizinin mövcud texnologiyalarla avtomatlaşdırıla biləcəyini
proqnozlaşdırmışdır [1].

2017-ci il 14 may tarixində Mannhaym İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi (ZEW) (AFR) 
tərəfindən açıqlanan “İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatı (İİƏT) ölkələrində
avtomatlaşdırma riski” adlı hesabata əsasən, Almaniyada iş yerlərinin avtomatlaşdırılma 
nəticəsində böyük xidmət sektoruna sahib olan İrlandiya, Fransa və Danimarka kimi Avropa 
ölkələrindən daha çox iş itkisinə qarşı daha həssas olduğu, 21 İİƏT ölkəsində iş yerlərinin orta 
hesabla 9 faizinin avtomatlaşdırma ilə uz-üzə olduğu aşkar edilmişdir (İlk sırada 13 faizlə
Almaniya, ikinci sırada 12 faizlə Avstriya, Estoniya və Finlandiya isə son iki sıranı 
bölüşməklə müvafiq olaraq 6 və 7 faizlik göstəricilərlə) [2]. 

Təbii ki, Almaniyada bu göstəricinin daha yuxarı olması onun iqtisadiyyatında istehsal 
və sənayenin payının daha yüksək olması ilə əlaqəlidir. Almaniya Avropadakı ən aşağı 
işsizlik səviyyəsinə malik ölkələrdən hesab edilsə də, hökumətin maliyyə böhranından sonra 
investisiyalara qənaət prioritet hesab edilməklə, bu, Almaniya üçün eyni zamanda ölkənin
kənd yerlərindəki informasiya texnologiyası infrastrukturunun geridə qalması və şirkətlərin 
texnoloji inkişafla ayaqlaşmaq üçün sərmayə qoymaması, artan avtomatlaşdırmanın həmçinin 
işçi qüvvəsinin yenidən ixtisaslaşmasını tələb etdiyindən əhali yaşlanması problemi olan və
immiqrasiya prosesindən əziyyət çəkən bir ölkə kimi çətin və xərctutumlu məsələ hesab edilir. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 330 June 1-2, 2021



 
 

 

Eyni zamanda avtomatlaşdırma əsasında əmək məhsuldarlığının gözlənilən artımı 
hesabına iqtisadi artımda və məşğulluqda əhəmiyyətli müsbət nəticələr gözlənilə bilər.
Bu prosesin müəyyən sahələr üzrə iş yerlərinin itirilməsi ilə yanaşı (məs., pərakəndə satış, 
kağız və çap işləri, dövlət idarəetməsi və s.), müxtəlif sektorlarda (informasiya texnologiyaları 
sahəsində xidmətlər, tədqiqat və inkişafa dair fəaliyyət və s.) yeni iş yerlərinin yaradılması ilə
müşayiət edilməsi də gözləniləndir ki, bu da məşğulluğun səviyyəsi ilə bağlı dəqiq 
proqnozların verilməsini çətinləşdirir. 

Qeyd edilən proseslərin əsas kənar nəticələlərindən biri kimi, avtomatlaşdırma ilə
bağlı işsiz qalan və ya nəticədə yeni yaranan və dövlət sosial sığortası ilə əhatə edilməyən və
ya əhatə edilməsi çətin hesab olunan qeyri-ənənəvi məşğulluq formaları sığorta-pensiya 
sistemin maliyyə potensialını zəiflətməklə yanaşı, sosial sığorta hadisəsi xarakterli məsələlərə
münasibətdə əhalinin sosial müdafiə tədbirləri ilə əhatə olunması problemini dərinləşdirir.  
Bu sahədə qlobal əmək bazarında xüsusilə Qərbi Avropa məkanı üzrə daha qabarıq 
nəzərəçarpan tendensiya - hal-hazırda əmək və istehsal prosesinin təşkilinin, mal və
xidmətlərin bazara təklifinin, mal və xidmət təminatçısı ilə bütün bazar iştirakçıları arasında, 
o cümlədən həmin mal və xidmətlərin istifadəçisi (alıcısı) arasında münasibətlərin 
qurulmasının və bununla əlaqədar bir sıra sövdələşmələrin aparılmasının informasiya 
texnologiyalarının tətbiqinin bu münasibətlərin bütün tərəfləri barəsində etiraf edilən  fayda 
və üstünlükləri (fəaliyyətlə əlaqədar məcmu xərclərin daha az olması, daha çox sərbəstlik, 
asılılığın, qanunvericilik və sairlə bağlı məhdudiyyətlərin azlığı, iş vaxtı dəyişkənliyi imkanı, 
məkan-sərhəd məfhumunun nisbiləşməsi), bir sıra böyük iqtisadiyyatlarda özünəməşğulluq və
xüsusilə əmək müqaviləsi əsasında göstərilən fəaliyyətlərlə müqayisədə qeyri-standart (əmək)
müqaviləli işçilər (işlər) kimi qəbul edilən natamam iş vaxtlı məşğulluq formalarının (ing. 
“self-employment” və “part-time work” ) məşğul əhalinin tərkibində artan pay qazanması 
meyli və bununla bağlı müşahidə edilən artım tendensiyası, eyni zamanda fərdlərin əməyə
münasibətdə baxışlarının, işdən gözləntilərinin getdikcə dəyişilməsi əsasında ənənəvi
bazarlardan fərqli olaraq digital müstəviyə keçirilməklə yeni biznes modeli kimi qəbul edilən
virtual məkanlarda -“platformalarda” həyata keçirilməsinə tədricən daha çox rast 
gəlinməsidir: Məsələn, sosial-kommunikasiya xarakterli platformalar - Facebook, vasitəçi 
xarakterli platformalar – Uber (taksi xidmətləri üzrə), digital bazar məkanı olaraq - 
MyHammer, Etsy, adətən informasiya texnologiyaları üzrə iş bölgüsü ilə əlaqədar olan 
kütləyə istiqamətlənmiş xidmətlərlə bağlı olan UpWork və Amazon mechanical turk və s.
Bütün bü sadalanan istiqamətlərin öyrənilməsinin sosial müdafiə sistemi üçün əhəmiyyəti
ondadır ki, həmin transformasiya müddətində insan əməyinə ehtiyac azalır, dəyər yaradılması 
prosesində insanın iştirakı ilə sosial sığorta sistemlərinin maliyyə təminatı arasında bilavasitə
bağlılıq mövcud olduğu üçün qlobal şəraitdə sosial sığorta sistemlərinin uzunmüddətli dövr 
üçün likvidliyi probleminin həlli sosial müdafiə sistemini idarə edən orqanlar (qurumlar) və
digər sosial tərəfdaşlar üçün qarşıda duran prioritet məsələyə çevrilir və bununla əlaqədar 
olaraq mövcud sosial sığorta sistemlərinin istifadəsiz maliyyə imkanlarının aşkarlanaraq 
dövriyyəyə cəlb edilməsi və ya maliyyə vəsaitlərinin daha optimal idarə olunmasına imkan 
verən həll yolları axtarılır. Eyni zamanda qeyd olunan tipli məşğulluq formaları ilə bağlı 
beynəlxalq səviyyədə faktiki olaraq hökm sürən ümumi qeyri-müəyyən status həmin fəaliyyət
növləri ilə məşğul olan əhali həlqəsi ilə münasibətdə bir sıra sosial müdafiə tədbirlərinin, o 
cümlədən sosial yardım, tibbi sığorta, uşaqla əlaqədar nəzərdə tutulan ödəmələrin, bəzən
pensiyalar, xüsusilə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi, işsizlik, istehsalat  zədəsi, peşə
xəstəliyi,  əlilliyə və s. görə müavinətlərin, habelə ailə başçısının itirilməsinə və s. görə
pensiya verilməsi ilə bağlı sosial müdafiə sistemlərinin öz funksiyalarının yerinə yetirilməsi 
və ya tam miqyasda təminatın həyata keçirilməsi üçün faktiki olaraq müxtəlif ölkələrdə
səciyyəvi fərqlərlə müşahidə edilən məhdudiyyətlərin mövcudluğu, yaxud sistem üçün onun 
ümumi mahiyyətinə zidd potensial çətinliklər formalaşdırması ilə bağlıdır.
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Bu mənada beynəlxalq səviyyədə sosial müdafiə sistemlərinin uzunmüddətli
perspektivi üçün inkişaf etmiş sosial müdafiə sistemlərinə malik olan Almaniya, ABŞ, Fransa 
kimi ölkələrdə bu sahədə daha çox araşdırmalar və təhlillər aparılır.

İqtisadi cəhətdən sənayeləşmiş ölkələrin əksəriyyətində əmək bazarında əmək
fəaliyyətlərinin seçilməsi ilə bağlı yuxarıda sadalanan qlobal dəyişmələr fonunda oxşar 
meyllər müşahidə olunur. Ən çox müşahidə olunan tendensiya isə son illərdə böyük miqyaslı 
şirkətlərin yaradılmasından daha çox orta və kiçik miqyaslı müəssisələrin yaradılmasına və
əlavə işçi qüvvəsindən istifadə etmədən fərdi qaydada sahibkarlıq və ya özünəməşğulluq 
formasında əmək fəaliyyəti  ilə məşğul olmağa üstünlük verilməsinin artmasıdır. Burada önə
çıxan əsas məqam isə qeyd olunan fəaliyyətlərin daha çox daha sərbəst xarakterli vaxt və
məkan baxımından uyğunlaşdırıla bilən iş şərtlərilə məhdudiyyətlərin az olduğu idarəetmə
üçün münasib yol olan digital platformlar vasitəsilə həyata keçirilməsi reallığıdır. 
Qeyd etmək lazımdır ki, bu formada təşkil olunan əmək fəaliyyəti formaları həmin fəaliyyət
şəklinin ilk növbədə təbiətindən qaynaqlanmaqla indiyə qədər daha az gəlirli olduğu və
bununla əlaqədar olaraq nəticədə dövlət sosial sığorta sistemi tərəfindən daha zəif maliyyə
təminatlılığı səviyyəsinə malik olduğu, əmək müqaviləsi əsasında qurulan işlərlə müqayisədə
platforma işinin işçilərin sosial sığorta hadisələrinə qarşı sosial sığortalanma ilə əhatə
edilməsinə tam miqyasında imkan yaratmadığı,  eyni zamanda daha az dövlət nəzarəti
mexanizmləri və qanunvericilik prosedurları ilə əhatə olunduğu üçün təkcə inkişaf etməkdə
olan iqtisadiyyatlarda deyil, nəticədə bütün dünya ölkələrində sosial cəhətdən az təminatlı və
ya daha çətin əhatə edilə bilən iş yerləri kimi qəbul edilir (frilanser, taksi sürücüləri, kuryer, 
təmir xidmətləri, ev təsərrüfatında müxtəlif xidmətlərin göstərilməsi və s., müxtəlif 
sektorlarda sifarişə əsaslanmaqla görülən iş müqabilində dəyişkən vaxt müddəti və şərtlərilə
bəzən zaman və məkan məhdudiyyəti olmadan görülən işlər üzrə digər fəaliyyətlər). Çünki, 
bir çox hallarda həmin fəaliyyətlə məşğul olmaqla bağlı qərar fərd tərəfindən işin spesifik 
xarakteri və aşağı gəlirlilik səviyyəsi nəzərdə saxlanılmaqla öz iradəsilə şəxsi baxışları, 
məqsədi, zövq və əldə edəcəyi faydaya münasibət əsasında verilir. Bir çox hallarda xüsusilə
Avropa ölkələrində bu tipli fəaliyyətlərlə məşğul olan əhali təbəqəsi eyni zamanda işin 
özünün təbiətindən irəli gələrək digər sığortaedən kateqoriyaları ilə müqayisədə gəlirlərin
bəyan edilməsi və digər hallar üzrə daha zəif qeydiyyatlılığın xarakterik olması, həmçinin 
həmin fəaliyyət formalarının bəzən sonradan müxtəlif növ müavinətlərin alına bilməsi üçün 
zəruri staj müddəti və ya vəsait formaşdırmağa imkan verməməsi səbəbindən həmin növ 
müaviətlərin alınmasından kənarda qalır. Bu isə bu tipli məşğulluq formalarının ölkədə
ümumi məşğulluq probleminin həll olunmasında yüngülləşdirici effektə malik olduğunu inkar 
etməyə imkan verməsə də, eyni zamanda sosial sığorta sistemlərinin perspektivi üçün həmin 
şəxslərin sığorta-pensiya təminatı zərurəti ilə bağlı dövlətin yükünü daha da artırır. 
Hazırda beynəlxalq səviyyədə ortaya çıxan bu kimi məsələlər, o cümlədən həmin 
kateqoriyadan olan şəxslərin məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb edilməsinin və ya bununla 
bağlı mövcud qeydiyyatlılığının aparılmasının səmərəliliyi, hətta həmin şəxslərin gələcək
sosial təminatı ilə bağlı dövlətin vəzifələrinin qismən aradan qaldırılması və ya onlara yenidən
baxılması ilə həmin kateqoriyadan şəxslərin öz öhdəliklərinə buraxılması istiqamətində
fikirlər də sosial sığorta sistemlərinin perspektivi ilə bağlı qlobal sosial müzakirə
elementlərindən biridir, bu isə qeyd olunan kateqoriyadan olan məşğul şəxslərə
istiqamətlənməklə sistemin ümumi fəaliyyət sxeminin bəzi parametrləri və ya 
mexanizmlərində dəyişikliklər edilməsini nəzərdə tutan yeni parametrik (məs., müavinətlərin
hesablanması bazası, sığorta haqqı normativi və qiymətləndirilən gəlir və s. kimi) və onların 
sosial müdafiə sisteminə ekstensiv inteqrasiyası məqsədini daşıyan paradiqmatik islahat 
mexanizmlərin hazırlanmasını (məs., müavinət sxemlərindən istifadə üçün qanunvericiliklə
giriş imkanlarının verilməsi, həmin kateqoriyanın  statusunun hər kəsə şamil olunmaqla 
harmonizasiyası, həmin şəxslərin xeyrinə yeni sosial müavinət sxemlərinin yaradılması və s. 
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kimi), həmin mexanizmlərin hansı istiqamətlər ətrafında mərkəzləşdirilməsinin müəyyən
olunmasını xüsusilə Avropa ölkələri qarşısında həlli vacib məsələyə çevirir. 

Qlobal sosial müdafiə sistemləri üçün “təhlükə” qismində qəbul edilən və miqyası 
günbəgün genişlənməkdə olan qeyd olunan məsələlər ən təkmil sosial müdafiə sistemlərinə
malik dünya ölkələri üçün bu gün diqqət mərkəzində saxlanılmaqdadır və demək olar ki, 
qlobal səviyyədə beynəlxalq debatların növbəti yaxın dövr üçün prioritet mövzusunu 
formalaşdırır. Bununla bağlı irəli sürülən həll yolları isə hələ ki, əsasən konseptual müstəvidə
formalaşmaqla, demək olar ki, ümumi miqyasda konkret işlək əhəmiyyətli addımlar atılmamış 
olması ilə özünü biruzə verir. 

Məhz həmin problemlərin müzakirəsi məqsədilə 2017-ci ilin 12 iyun tarixində
Almaniya Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının (İİƏT) 
və Beynəlxalq Sosial Təminat Assosiasiyasının (BSTA)  birgə təşkilatçılığı ilə Almaniya 
Federativ Respublikasının Berlin şəhərində əsasən qeyri-standart əmək fəaliyyəti ilə məşğul 
olan işçilərin, özünəməşğul şəxslərin, platforma işi, böyük istehsal müəssisələrinin 
bağlanması, biznes sferasındakı böhranlar, eləcə də istehsal texnologiyasının dəyişilməsi
səbəblərindən əmək miqrasiyası etmiş işçilərin daha az gəlirli qeyri-standart və natamam 
vaxtlı əmək fəaliyyəti formalarına keçməsi və yenidən iş tapmaqda çətinlik meyllərinin 
mövcudluğu ilə bağlı sosial müdafiəsi problemləri, qeyri-formal sektorda özünəməşğul 
şəxslərlə bağlı sosial müdafiənin genişləndirilməsi məsələləri, sosial müdafiə sahəsində
“universal baza gəliri”  və “fərdi fəaliyyət hesabları” kateqoriyalarının ortaya qoyularaq 
tətbiqi üzrə perspektiv düşüncələr və həmin məsələlərlə bağlı aparıcı ölkələrdə aparılan son 
tədqiqat halları üzrə informasiyalar və sair problemlər əhatə olunmaqla 21-dən çox ölkə və
əlaqədar beynəlxalq təşkilatlardan nümayəndələrin (ABŞ, Kanada, Almaniya, İngiltərə,
Fransa, Belçika, İsveç, Avstriya, Avstraliya, Argentina, İndoneziya, Malayziya və s. olaraq 
qabaqcıl sosial müdafiə sistemlərinə malik ölkələr üzrə geniş areal əhatə edilməklə), o 
cümlədən Azərbaycanın dəvət olunması ilə qlobal səviyyədə sosial müdafiənin gələcək
problemlərinə həsr olunan seminar təşkil edilmiş və perspektiv istiqamətlər üzrə ətraflı fikir 
mübadiləsi aparılmışdır [3]. Tədbir çərçivəsində baxılan problemlərdən irəli gələrək
nəzərəçarpan məsələlər üzrə Azərbaycan reallığı baxımdan əhəmiyyətli hesab oluna biləcək
aşağıdakı əsas məqamların çatdırılması məqəsədəuyğun hesab edilir (Qeyd olunan tədbirdə
sosial müdafiə sistemi ilə bağlı irəli sürülən yeni anlayış əhəmiyyətində ola biləcək “universal 
baza gəliri”  və “fərdi fəaliyyət hesabları” məfhumları üzrə qısa məlumat verilməsi zəruri 
hesab olunur):  

“Baza gəliri” və ya “şərtsiz baza gəliri” bütün vətəndaşların ayrı seçkiliyə yol 
vermədən, vəsaitlərinin (məşğulluğunun və ya gəlirliliyinin) yoxlanılması aparılmadan və
qarşılığında hər hansı fəaliyyətin ortaya qoyulması tələb edilmədən dövlət transfert ödənişi 
məbləği şəklində vəsait məbləğlərinin müntəzəm əsasda ailəbaşına deyil,  hər bir fərdə
ayrılıqda ödənilməsini nəzərdə tutan sosial-siyasi yanaşmadır. Belə bir sistemin işləyə
bilməsinin spesifikası ilə bağlı milli və beynəlxalq səviyyədə çoxsaylı baxışlar mövcuddur. 
Finlandiya, İtaliya, Kanadada bir neçə bölgə çərçivəsində artıq pilot layihələri şəklində
tətbiqinə başlanılması və ya yaxın perspektivin tədbirlər planı tərkibində olmasına 
baxmayaraq, gəlirlərin əhali təbəqələri arasında lazımi bölgüsü nisbəti ilə bağlı ölkələr üzrə
beynəlxalq statistik göstəricilərə əsaslanaraq ekspertlər tərəfindən bu məsələnin əmək
qabiliyyətli yaşda aşağı və yuxarı gəlirli əhali qrupları arasında öz mütənasib tətbiqini 
tapacağı istiqamətində skeptik yanaşmalar mövcuddur və bununla bağlı narahatlıq çox vaxt 
məntiqi əsaslara söykənməkdədir (səmərəsiz qrup hədəflənməsi, yüksək büdcə xərcləri, 
şərtsiz verilən müavinətlərin antitsiklik olmaması ehtimalı, məşğulluğa mənfi təsir imkanları –
işləmək stimulunun eroziyası və s., müavinətlər və aktiv iş axtarışı arasında əlaqənin qırılması 
təqdirində əmək bazarı siyasətinə cəlb edilmənin çətinliyi, əməkhaqlarına sonrakı mənfi 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 333 June 1-2, 2021



 
 

 

təzyiq – işəgötürənlərin “baza gəlirini” nəzərə alaraq əmək haqlarını azaltması ehtimalı və s. 
kimi potensial mənfi təsirlər göz önünə gətirilərək) [4,5].  

Hazırda bu konsepsiyanın, demək olar ki, bütün avropa ölkələrində bir neçə illik (3 
illik təxminən) sınaq müddətlərinə pilot layihələr çərçivəsində tətbiqi həyata keçirilməkdədir. 
Layihələr çərçivəsində müxtəlif sayda əhali qrupları seçilir, sərbəst ianələrdən formalaşmış 
maliyyələşmə bazası hesabına həmin əhali qruplarına təxminən yaşayış minimumu məbləğinə
bərabər olan məbləğdə birdəfəlik aylıq müavinətlər verilməklə, həmin qrupların əmək
fəaliyyətinə münasibətdə növbəti davranışları tədqiq olunur. 
Qeyd olunan məsələ ilə bağlı təklif 2016-cı ildə İsveçrədə səsvermə çoxluğu ilə rədd 
edilmişdir [6]. Bu məsələ Avropa Birliyi hüdudlarında aparılan sorğularla bağlı ümumi 
nəticələrə əsasən düşüncə olaraq prinsipcə maraqlı qəbul edilsə də, əhaliyə ödənilməsi ehtimal 
edilən müavinət məbləğinin, yaxud onun maliyyələşdirilməsi və ya cüzi artırılması  üçün 
lazım olacaq vergi artımlarının təfərrüatlarının açıqlanması eyni zamanda sözügedən addımla 
bağlı qərarlılığın zəifləməsinə gətirib çıxarır. Baza gəliri yaşlı olmayan əhali üçün sosial 
müdafiənin əsas forması kimi qəbul edildikə, hipotetik ssenariyə əsasən bu mexanizm şərtsiz 
olaraq həmin vəsaitin verilməsinin qanunvericiliklə müəyyən edilmiş pensiya yaşından aşağı 
yaşda əhaliyə şamil edilməsi, əmək qabiliyyətli yaşda verilən müavinətlərin əksəriyyətinin 
bununla əvəz edilməsi (yaşayış yeri üçün verilən vəsait və əlillik üzrə müavinətdən başqa), 
fərdə əsaslanmaqla böyüklər və uşaqlar üçün fərqli məbləğlərdə təyin edilməsi kimi cəhətlər
üzərində qurulmalıdır. Bütün bu və bunun kimi  səbəblərdən ümumilikdə həmin məbləğin 
müəyyən edilməsinə onun mümkün iqtisadi təsirləri nəzərə alınmaqla ehtiyatla yanaşılması, 
eləcə də digər xüsusi halların tətbiqinin təhlil edilməsi vacib hesab edilir.  
Xüsusən, “baza gəliri” konsepsiyasının tam mənasında əhalinin sosial müdafiəsi və təminatı 
aləti kimi tətbiqinin realizasiyası bir çox gözlənilməz sosial-iqtisadi nəticələrə, o cümlədən
iqtisadi fəalllığın və ÜDM-in aşağı düşməsinə gətirib çıxarmaqla, nəticədə müxtəlif əhali
qruplarının və ya fərdlərin sığorta-pensiya sistemləri ilə əhatə olunması ilə bağlı problemləri
də kəskinləşdirə bilər ki, bu baxımdan bu və bunun kimi sosial müdafiə yanaşmalarının 
qlobalizasiya və digitalizasiyanın nəticəsi olaraq yaranan və sosial müdafiə ilə əhatə olunması 
çətin hesab edilən yeni məşğulluq formalarına münasibətdə istifadəsi məsələsi ətrafında 
düşüncələr gündəmdə qalmaqla, hələ də tətbiqi konkret model halını almamışdır. 
“Fərdi fəaliyyət hesabları” nəzəri cəhətdən yenilik olaraq 2015-ci ildə Fransada 
hazırlanmaqla 2017-ci ilin 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minmişdir (Almaniya və Fransada 
daha ciddi yanaşılır) - əmək fəaliyyəti olmuş şəxsə açılaraq pensiyaya çıxanadək saxlanılan 
və fəaliyyət biqorafiyasını (məkan məhdudiyyəti olmadan miqrasiya və s. dəyişikliklər də
eyni hesab daxilində qeydə alınaraq) əks etdirilməsi şərtilə ilkin olaraq dövlət tərəfindən
(məşğulluq və ya pensiya təminatı sahəsini idarə edən qurum tərəfindən) standart bir şərti
məbləğin bonus olaraq daxil edildiyi və bir qayda olaraq, işəgötürənlər tərəfindən verilən
bəyannamələrdə göstərilmiş işlənilmiş saat miqdarına müvafiq bütün fəaliyyətinin ballarla 
qiymətləndirilərək qeydə alındığı və həmin ballar əsasında digər imtiyazlardan və
güzəştlərdən (adətən müəssisə təsis edilməsi, təhsil və peşə hazırlığının yüksəldilməsi,
könüllülük, xeyriyyə fəaliyyəti sahəsində) istifadə edilməsini nəzərdə tutan və akkumlyasiya 
edilən vəsaitləri erkən pensiyaya çıxma və ya müavinətlərə və s. yönəldilməyən (konkret 
istiqamətlərə yönəldilən) şərti hesablardır [7,8] (Lakin bu hesablar dövlət sosial sığorta 
sistemindəki pensiya təminatı məqsədli  şəxsi hesablar deyildir).  
Bunlarla yanaşı, qeyd olunan problemlərin həlli istiqamətində yuxarıda qeyd edilən iqtisadi 
səbəblərə görə kütləvi işdən azad olunmalar zamanı, habelə miqrasiyaya məruz qalan işçilərlə
bağlı yenidən iş tapmaqda çətinlik və iş keyfiyyətinin pisləşməsi meylinə erkən müdaxilə
tədbiri olaraq sosial tərəfdaşlar arasında kollektiv razılaşmalara əsasən yaradılan qeyri-
kommersiya məqsədli təşkilatlar olmaqla, bilavasitə dövlət maliyyələşdirilməsi olmadan 
sosial tərəfdaşların ödədikləri haqlar vasitəsilə maliyyələşdirilən, dövlət məşğulluq xidmətləri
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ilə münasibətlərin qurulması mərhələsinə qədər əvvəl  iş axtarılması, karyera ilə bağlı 
məsləhət xidmətləri, psixoloji, eyni zamanda həmin vaxta qədər müəyyən müddətdə (məsələn,
İsveçdə 8 ay) maddi yardım şəklində dəstək verilməsi mexanizminə əsaslanan “iş 
təhlükəsizliyi şuralarının” yaradılması ekspertlər tərəfindən müsbət addım kimi nəzərdə
saxlanılır. Bu addım real tədbir olaraq İsveçdə tətbiqini tapmışdır – burada, bir növ, sığortaya 
bənzəməklə, müəssisənin əmək haqqı fonduna uyğun 0,3 faiz nisbətində haqq ödənilir və
şəxsi səbəblərlə əlaqədar işdən çıxma halı istisna olmaqla, işçilərə göstərilən xidmətlərlə
əlaqədar xərclər ƏDV-dən azad edilir. İsveçdə 1970-2012-ci illər üzrə iş təhlükəsizliyinə dair 
kollektiv razılaşmaların miqyası 3,5 milyon nəfəri əhatə etmişdir. Əksər sektorlar əhatə
edilməklə həmin razılaşmalarla əhatə edilən hər bir şəxs zərurət halında fərdiləşdirilmiş 
xidmətlə təmin edilir, eyni zamanda işəgötürənlər və həmkarlar ittifaqlarına məsləhət
xidmətləri göstərilir. Ümumilkdə qeyd olunan mexanizm məşğulluq bazarında dövlət
məşğulluq xidməti kimi digər aktyorlara münasibətdə müqayisəli üstünlüyə malik sistem kimi 
qiymətləndirilir [9]. 
                                                      

NƏTİCƏ

Mövzu çərçivəsində müzakirə edilən məsələlər qlobal sosial müdafiə məkanının tərkib 
hissəsi kimi əksər hallarda eyni zamanda ölkəmiz timsalında da oxşar olmaqla bir çoxu daha 
aktual xarakter daşıyır.

Azərbaycanda da əlavə işçi qüvvəsi cəlb edilməməsinə üstünlük verilməsilə fərdi
qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğulluq halı ilə bağlı daimi artım tendensiyası müşahidə
edilir. Lakin formalaşmış mexanizmlər əsasında həmin şəxslərin, habelə pay torpağı 
mülkiyyətçilərinin sığorta-pensiya sisteminə ödədikləri vəsaitlər üçün qeyri-stabil ödənilmə
tarixçəsi səciyyəvi olmaqla, bu, ölkədə sığorta-pensiya  sisteminin ümumi maliyyə
potensialının cüzi hissəsini təşkil edir. Bu isə sığorta prinsiplərinə riayət edilməklə həmin 
sığortaolunanların qeyd olunan həlqəsinin digər sığortaolunanlarla müqayisədə sosial sığorta 
ilə həmin keyfiyyətdə əhatə olunmasına imkan vermir. Həmçinin qlobal meyl olaraq həmin 
fəaliyyət növlərinin əmək müqaviləsinə əsaslanan əmək münasibətləri şəklində
qurulmasından daha çox qeyri-standart əmək fəaliyyəti formalarında olmaqla mülki hüquqi 
xarakterdə, eyni zamanda yuxarıda geniş toxunulan “platforma işi” müstəvisində təşkili qeyd 
olunan məsələni dövlət sosial sığorta sistemləri üçün yenidən baxılma obyektinə çevirir. 
Lakin bununla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki,  özünəməşğulluğun bir fenomen kimi Avropa 
məkanında daha irəli çıxması və demək olar ki, daha çox bilavasitə platforma işi şəklində
digital müstəvidə qurulması meyli və intensivliyi Azərbaycan timsalında eyni dərəcədə
müşahidə edilmir, həmçinin həmin kateqoriyadan şəxslərin vergi və sosial müdafiə
orqanlarında qeydiyyatlılığı ilə bağlı Azərbaycanın daha yaxşı mövqelərdə dayandığını hesab 
etmək olar və s.

Mövzuda qaldırılan bütün məsələlər, həmçinin hazırkı dövrdə sosial müdafiə
sistemlərinin perpsektivinə dair önə çıxmaqla beynəlxalq müstəvidə müzakirə edilən
problemlər, qeyd olunan kateqoriyadan şəxslərin sosial müdafiəsi ilə bağlı aparıcı avropa 
təcrübəsinə dair təqdim edilən informasiyalar, perspektiv istiqamətində irəli sürülən
qısamüddətli islahat tədbirləri və ya mülahizə, baxış və rəylər ümumiləşdirilməklə nəzərə
alınaraq, Azərbaycanın sosial sığorta sistemi ilə bağlı yaxın perspektiv üçün aşağıdakı 
məzmunda təklif əhəmiyyəti daşıyan məsələlərə baxılması məqsədəuyğun hesab olunur:
əlavə işçi qüvvəsin cəlb etmədən fəaliyyətini öz riski əsasında təşkil edən fərdi qaydada 
sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin məcburi dövlət sosial sığortasına cəlb 
edilməsinin  ölkə üzrə müəyyən edilmiş minimum əməkhaqqına əsəsən deyil, əldə etdiyi aylıq 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 335 June 1-2, 2021



 
 

 

gəlirə uyğun olaraq tətbiq edilən sığorta normativi şkalası əsasında aparılması (yuxarı gəlirin
bəyan edilməsinin stimullaşdırılmasının təşkili məqsədilə)
(Məsələn, digital platformalar vasitəsilə təşkil edilməklə özünəməşğulluğun böyük həcmdə
inkişaf etdiyi Malayziyada taksi xidmətləri sahəsində (eyni zamandan digital platformalar 
vasitəsilə sifarişlərə əsaslanan Grab, Uber sistemləri vasitəsilə) taksi sürücüləri tərəfindən
ödənilməli sosial sığorta haqqı dərəcəsi aylıq gəlirin 1,25 faizi məbləğində müəyyən
edilmişdir) [10];
“Fərdi fəaliyyət hesabları”nın Azərbaycanın sosial sığorta sistemində tətbiqinə başlanılması 
və həmin hesablarda tətbiq edilən balla qiymətləndirilmə metodologiyasının (xüsusilə fərdi 
qaydada sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin, torpaq payı mülkiyyətçilərinə
münasibətdə sığorta davamiyyətliliyi əsasında) perspektivdə konkret olaraq pensiya təminatı 
ilə bağlı müəyyən imtiyazlara imkan verməsinə şərait yaratması məsələlərinə baxılması 
(avropa təcrübəsində konseptual olaraq maliyyə xarakterli dəstək formaları məqsədilə nəzərdə
tutulmasına baxmayaraq);
mülki hüquqi xarakterli məşğulluq və sosial sığorta sistemi arasında effektiv əlaqənin 
formalaşdırılması üçün ilk növbədə hüquqi bazanın mümkün zaman kəsiyində müvafiq 
istiqamətdə təkmilləşdirilməsi və sosial sığorta sisteminin fəaliyyəti üzrə zəruri bazanın tətbiq 
edilən dəyişikliklər istiqamətində uyğunlaşdırılması. 
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ABSTRACT 

Clove (Syzygium aromaticum L., syn. Eugen a caryophyllata) buds are widely used in 
food, medicine and cosmetic industries. Clove has been used medicinally in the field of 
oriental herbal medicine and as a culinary spices. Plant's flower bud is used for both flavoring 
and from which the essential oil is extracted. The characteristics of its essential oil is volatile 
nature and strong aromatic odors. Clove flower bud have many medicinal proprieties like 
antibacterial, antiviral, antimicrobial, antimutagenic, anti-inflammatory, antifungal general 
stimulating, hypertensive aphrodisiac, light stomachic, carminative, antiseptic and 
anesthetic.In th s study, ant fungal act v t es of d fferent doses (100, 250, 500, 1000, 1500 
ppm) of clove o l were nvest gated aga nst fungal plant pathogen Pen c ll um d g tatum 
caus ng c trus postharvest d sease. The effect of d fferent doses of clove o l were determ ned 
aga nst the tested Pen c ll um d g tatum n v tro. The eff cacy of clove o l was compared w th 
common fung c de, Th obendazole (1500 ppm). The h ghest dose, 1500 ppm, had max mum 
ant fungal effect on Pen c ll um d g tatum. The results showed that the clove o l had 
ant fungal act v ty aga nst Pen c ll um d g tatum. The h gh levels of eugenol conta ned n 
clove essent al o l are respons ble for ts strong b olog cal and ant fungal act v t es.

Keywords: Pen c ll um d g tatum., Eugen a caryophyllata, Syzyg um aromat cum, Clove o l

INTRODUCTION 

Essential oils are becoming increasingly popular to be used for a variety of purposes, 
including alternative natural medicine and aromatherapy. As natural products, plant essential 
oils could be a potential source of new antifungal agents. Clove has been used medicinally in 
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the field of oriental herbal medicine and as a culinary spice (Chee and Lee, 2007). The flower 
bud of the plant is used for flavoring as well as for extracting the essential oil. The 
characteristics of the essential oil are volatile nature and strong aromatic odor. Therefore, 
clove essential oil is widely used in aromatherapy and cosmetics. 

Essential oils are an important source of biologically active compounds-antibacterial, 
insecticidal, fungicidal, nematicidal, herbicidal, antioxidant and anti-inflammatory (Bakkali et 
al.2008; Bassole and Juliani, 2012; Shaaban et al.2012; Turek and Stintzing, 2013; Poonkodi, 
2016; Raveau et al. 2020). The antifungal activity of essential oils can be attributed to their 
ability to disrupt the cell wall and membrane and coagulate the cytoplasm, thereby damaging 
cell organelles and allowing the escape of macromolecules (Mahmoud and Croteau, 2002; 
Burt, 2004; Hyldgaard et al., 2012).  

Cloves (Syzygium aromaticum, syn. Eugenia aromaticum or Eugenia caryophyllata)
are the aromatic dried flower buds of a tree in the Myrtaceae family. Cloves are known 
primarily as a sweet and aromatic spice, but have also been used in traditional medicine. 
Cloves are the flower buds of the clove tree, an evergreen tree also known as Syzygium 
aromaticum. Cloves contain fiber, vitamins and minerals, so using whole or ground cloves to 
flavor your food can provide some important nutrients. Clove oil is made by distilling the 
dried flower buds collected from the clove tree. Clove oil, which ranges in color from 
colorless to pale yellow and has a strong, spicy aroma, has been used for centuries for a 
variety of applications. Clove oil has antimicrobial, antifungal, antiseptic, antiparasitic, and 
antibacterial activity (Omitbeygi et al. 2007; Goni et al. 2009).  

Citrus is one of the most economically important fruit crops in the world and is 
particularly susceptible to postharvest damage because the harvested fruits are usually stored 
before they reach the market for fresh consumption (Marcet-Hauben et al., 2012; Kanashiro 
et.al. 2020). Green and blue mold, caused by the pathogens Penicillium digitatum and 
Penicillium italicum, respectively, are the most economically important postharvest diseases 
of citrus in all growing regions (Costa et al.2019). P. digitatum causes destructive fruit rot of 
citrus. The lesion spreads more rapidly than that caused by P. italicum. Fruit deteriorates 
rapidly and collapses or shrivels at low humidity and mummifies In citrus, a common 
postharvest disease known as green mold caused by P. digitatum can account for up to 90% of 
total losses. (Brown and Eckert, 1988). 

The main purpose of antifungal activities of different concentrations of clove oil was 
investigated against Penicillium digitatum causing postharvest disease of citrus in vitro.
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MATERIAL AND METHODS 

Fungal Pathogens

Pen c ll um d g tatum solates were obta ned from the stock culture stored at -86 °C n 
Potato Broth med um (PB) conta n ng 30% glycerol n Plant Protect on Department culture 
collect on of Akden z Un vers ty, Antalya, Turkey. The fungal pathogens were grown on 
Potato Dextrose Agar (PDA) med um.

D st llat on of Clove O l

Clove essent al o l was obta ned accord ng to Basım and Basım (2004). Clove o l was 
obta ned from the flower buds of Syzyg um aromat cum, fam ly Myrtaceae. One hundred and 
f fty grammes of dr ed ground clove buds were placed n a round bottom flask conta n ng 500 
mL of d st lled water. The dr ed flower buds were used to obta n the clove o l by steam 
d st llat on us ng Clevenger apparatus as descr bed by Basım and Basım (2004). The clove o l 
was stored n dark v als under refr gerat on at 4°C unt l use. 

Chem cal dent f cat on of the essent al o l by gas chromatography-mass spectrometry 
analys s (GC-MSD)

Clove o l was analysed us ng an Ag lent GC 7980 MSD 5975 nstrument equ pped 
w th a 19091N116 cap llary column. Hel um was used as the carr er gas at a flow rate of 1.34 
mL/m n. The EO samples were d luted w th hexane at a rat o of 1: 50 and analysed by GC-
MSD. GC-MSD analys s was performed by Bas m et al. 2019. After analys s, the results were 
evaluated us ng ChemStat on programmes.

Ant fungal Assay

The ant fungal assay was performed accord ng to the methods of Wang et al. (2005). 
Plugs of Pen c ll um d g tatum, each 5 mm n d ameter, were exc sed from the edge of a 4-
day-old culture grown on PDA us ng a cork borer and placed n the centre of the Petr  d sh 
conta n ng Potato Dextrose Agar (PDA) med um. The effect of clove o l was tested n v tro 
aga nst mycel al growth of Pen c ll um d g tatum on PDA. 100, 250, 500, 1000, 1500 ppm of 
d fferent dosages of clove o l were added on the l d of petr  d shes. The petr  d shes were 
sealed w th paraf lm and ncubated at 27o C for 3 days. The colony d ameter was measured at 
several po nts and the percentage nh b t on of mycel um was calculated by compar son w th 
the control mycel um growth us ng the follow ng formula (Deans and Svoboda, 1990): I=(C-
T) / C x 100 where I s the nh b t on (%), C s the colony d ameter of the mycel um on the 
control petr  plate (mm) and T s the colony d ameter of the mycel um on the test petr  plate 
(mm). The eff cacy of clove o l was compared w th the common fung c de th obendazole 
(1500 ppm). Measurements of d ameters were term nated when the control mycel um reached 
the edges of the plate. Three repl cates of each treatment were made and the data were 
averaged. At the same t me, control sets were performed w thout us ng the essent al o ls.
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RESULTS AND DISCUSSION

Eugenol was the ma n ngred ent, and the ngred ents ncluded eugenol (80%), eugenyl 
acetate (10%), beta-caryophyllene (5%), and other compounds (5%). Accord ng to the results, 
the ma n const tuent was eugenol w th an average percentage of 80%. Clove o l had 
ant fungal effects on P. d g tatum used n th s study. The dose of 1500 ppm clove o l was the 
most effect ve dose on P. d g tatum (Table 1 and F g. 1). It was hypothes sed that the 
ant fungal effect of clove o l on P. d g tatum depends on ts major const tuents, nclud ng 
eugenol (80%), eugenyl acetate (10%), beta-caryophyllene (5%) and the other const tuents 
(5%) of clove o l.

         F gure 1. Antifungal effect of clove oil against Penicillium digitatum in vitro.

   Table 1. Percentage nh b t on rate of clove o l aga nst Pen c ll um d g tatum*

     APPLICATIONS DOSES
(ppm)

MYCELIAL INHIBITION 
RATE (%)

Clove O l 100 30.28

Clove O l 250 59.85

Clove O l 500 75.90

Clove O l 1000 88.33

Clove O l 1500 100

Th obendazol 1500 90.98

Control (Water) - 0
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 *The values g ven are the means of three repl cates. The data g ven are the results of 
two tr als for all samples.

The h gh content of eugenol (80%) present n clove essent al o l s respons ble for ts potent 
b olog cal and ant fungal act v t es. Future work w th clove o l could help to develop an 
alternat ve and safe control measure w th clove o l compared to agrochem cals aga nst 
Pen c ll um d g tatum, wh ch causes postharvest d sease of c trus.
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STUDY OF TOTAL INTERNAL ENERGY OF 2PuO  NUCLEAR FUEL 
BY USE OF THE EINSTEIN-DEBYE APPROXIMATION  

E. Copuroglu 
Gaziosmanpasa University, Faculty of Science and Art, Department of Physics 

B.A. Mamedov 
Gaziosmanpasa University, Faculty of Science and Art, Department of Physics 

Abstract 

      Taking into account the significance of actinide dioxides and actinide-mixed oxides as 
important fuels for nuclear reactors, many of works have investigated into their electronic, 
magnetic, mechanical, vibrational, and thermal properties. Within those properties, the 
thermal stability and the thermal conductivity have concerned several experiments and 
theoretical evaluations over last decades. In this work, we have reported the thermodynamic 
properties of 2PuO  by use of Einstein-Debye approximation. Recommended method allowed 
to advancing accuracy of the temperature dependence of total internal energy of 2PuO . An 
attained formula was convinced to real systems and they inspected other works. A
satisfactory agreeable has been found between our calculation and the numerical results. 

Keywords: Nuclear fuel, Total internal energy, Debye approximation 

Özet

Nükleer reaktörler için önemli yakıtlar olarak aktinit dioksitlerin ve aktinit karışımlı 
oksitlerin önemini dikkate alan çalışmaların çoğu, bunların önemli olan elektronik, manyetik, 
mekanik, titreşimsel ve termal özelliklerini araştırmışlardır. Bu özellikler dahilinde, termal 
denge ve termal iletkenlik, son on yılda çeşitli deneyler ve teorik değerlendirmelerle 
incelendi. Bu çalışmamızda Einstein-Debye yaklaşımını kullanarak termodinamik 
özelliklerinden toplam iç enerjinin sıcaklığa göre değişimini inceledik. Önerilen yöntem, 
toplam iç enerjinin sıcaklığa bağımlılığının hassas bir şekilde inceleme imkânı sağladı. Elde 
edilen formül gerçek sistemlere uygulandı ve elde edilen sonuçlar incelendi. Bizim 
hesaplamamız ile nümerik çalışmalardan elde edilen sonuçlar arasında tatmin edici bir 
uyumluluk bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Nükleer yakıtlar, İç enerji, Einsein-Debye yaklaşımı

I. Giriş  

Bilindiği gibi Einstein-Debye fonon modeli, kuantum osilatörlerinin fonon modları 
açısından katıların termodinamik parametrelerini tam olarak atomik titreşimleri dikkate alarak 
incelemektedir [1-3]. Bu modelde, kristalin içindeki ve yüzeyindeki atomların farklı enerjileri 
dikkate alınmamaktadır. Parçalı simetriye göre yerel kuvvetlerin önemli ölçüde azalması, 
yüzey atomlarının atomik titreşimlerini güçlü bir şekilde etkiler. Bu nedenle, karşılaştırılabilir 
sayıda yüzey ve yığın atomuna sahip kümelerin ısı kapasitesi, büyük sistemlerinkinden farklı 
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olmalıdır [2-6]. Yakın zamanda yaygın olarak Einstein-Debye yaklaşımı kullanılarak birçok 
nükleer yakıtın ve yarıiletkenlerin termodinamik özellikleri incelenmektedir [8-9]. Einstein-
Debye yaklaşımı kullanılarak nükleer yakıtların ısı kapasitelerinin sıcaklığa göre değişmesinin 
inceleyen çalışmalar önerilen yöntemin önemini ortaya koymaktadır.  Bu çalışmada nükleer 
yakıtlardan olan 2PuO kristalinin toplam iç enerjisinin sıcaklıkla değişmesi incelenmiştir. 

2PuO nükleer yakıtının fiziksel özelliklerini incelemek için literatürde bir çok yaklaşımlar 
önerilmiştir [9-13]. Alınan sonuçların literatürle karşılaştırması sonuçları grafik olarak 
verilmiştir.

2. Toplam iç enerjinin hesaplanması 

Çok atomlu bir katının toplam iç enerjisinin sıcaklığa bağlı kısmı, akustik ve optik 
fononların enerjilerinin toplamı olarak alınabilir. Bu yaklaşım dikkate alınarak toplam iç 
enerji için aşağıdaki genel formül verilmiştir [1]: 

1

0( ) 3 ( 1) 1D E EE T Nk T D s Exp
T T T

(1) 

Burada N Avagadro sayısı, 0k Boltzman sabiti, T mutlak sıcaklık,  D Debye sıcaklığı, E

Einstein sıcaklığı ve DD
T

Debye fonksiyonu olup aşağıdaki gibi tanımlanır:

3 / 3

0

3
( ) 1

D T
D

D

T x dxD
T Exp x

                                                                                                  

(2) 

Özel durumda akustik fononların toplam iç enerjisi aşağıdaki gibi olur: 

0( ) 3 DE T Nk TD
T

.

(3) 

Yapılan çalışmada [14] n boyutlu Debye fonksiyonu genel şekilde aşağıdaki gibi tanımlanır:

0

  , =
( 1)

x n

n n t

n tD x dt
x e .

(4) 

Özel durumda (1) formülü için 3n olur. n boyutlu Debye fonksiyonunun hesaplanması için 
seri şeklinde aşağıdaki genel ifade verilmiştir:

1
0

( 1, ( ) ), lim ( 1) ( )
( )

N
i

n in iN i

n n i xD x F
x i

.

(5) 

Burada N toplamın üst sınırı, ( )iF binomial katsayılar ve ( 1, ( ) )n i x incomplete 
Gamma fonksiyonlarıdır.
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3. Sonuc ve Tartışma

        Einstein- Debye yaklaşımından alınan (1) formülünün Mathematica 10 yazılım dilinde 
programı yapılarak  2PuO nükleer yakıtını toplam iç enerjisinin sıcaklıkla değişimi 
incelenmiştir. Hesaplama sonuçlarının doğruluğunu belirlemek için n sayısının farklı tam ve 
kesir sayılı değerlerinde hesaplamalar yapılmıştır. Alınan sonuçlar 2.5,3,3.5n değerlerinde 
grafik olarak Şekil 1’de verilmiştir. Yöntemin doğruluğu ise 3n için nümerik yöntemle 
alınan sonuçlar ile n sayısının farklı tam sayı olmayan değerleri için alınan sonuçların 
uyumluluğundan yola çıkarak belirlenmiştir. Bu durum çizilen grafikten açıkça 
görülmektedir.

Şekil 1. 2PuO nükleer yakıtının toplam iç enerjisinin sıcaklığa göre değişmesi                           

( 415 ,D K 571E K , 3n -siyah çizgi; 3.5n - yeşil çizgi; 2.5n - kırmızı çizgi)
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OECD ÜLKELERİNDE DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ VE GAYRİ 
SAFİ YURTİÇİ HASILA (GDP) ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
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Özet

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından insanların refahını neyin 
tetiklediğinin daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için OECD Daha İyi Yaşam girişiminin 
bir parçası olarak Daha İyi Yaşam Endeksi geliştirilmiştir. Daha İyi Yaşam Endeksi ile, 
OECD üyesi ülkelerde yaşayanlar farklı kriterlere ve cinsiyete göre ölçülmekte ve 
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, toplumdaki refah seviyesinin, erkekler ve kadınlar gibi 
farklı gruplar arasında adil bir şekilde paylaşılıp paylaşılmadığı, aralarında bir benzerlik ya da 
farklılık olup olmadığı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Daha İyi Yaşam 
Endeksi verilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, Daha İyi Yaşam Endeksi 
verilerinin ülkelere göre belirli bir küme oluşturup oluşturmadığı ve oluşturulan kümeler ile 
GSYİH değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Daha İyi Yaşam Endeksi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), Kümeleme.

Abstract 

A Better Life Index was developed by the Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) as part of the OECD Better Living initiative to facilitate a better 
understanding for people’s well-being. With the Better Life Index, people living in OECD 
member countries are measured and evaluated according to different criteria and gender. In 
this context, it is necessary to evaluate whether the level of welfare in the society is shared 
fairly between different groups such as men and women, whether there is a similarity or 
difference between them. In this study, it was investigated whether the Better Life Index data 
differ by gender, and the Better Life Index data constitute a specific cluster by country, and 
whether there is a significant difference between the clusters formed and the GDP variable. 

Keywords: Better Life Index, Organization for Economic Co-operation and Development, 
Gross Domestic Product (GDP), Clustering. 
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1. GİRİŞ

Teknolojinin hızla geliştiği ve insanlar için her türlü faaliyetlerin kolay hale geldiği 
küresel dünyada, insanların hayatlarının daha iyi hale gelip gelmediği, sadece ekonomik 
büyümeyi ölçmek yerine, bir bütün olarak toplumun refahındaki gelişmelerin ölçülüp 
ölçülemeyeceği farklı soruları da beraberinde getirmektedir. Toplumdaki refah seviyesinin, 
gençler ve yaşlılar, erkekler ve kadınlar gibi farklı gruplar arasında adil bir şekilde paylaşılıp 
paylaşılmadığı ve bugün daha iyi bir yaşam elde etmeye yönelik eylemlerin gelecekte refah 
seviyesine zarar verip vermediği konuları da bu kapsamda karşımıza çıkmaktadır.
Ülkelerin ekonomik olarak gelişmişlik düzeyi Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH, GDP) 
göre ölçülmektedir. GSYİH, belirli bir zaman aralığında (genellikle bir yıl) seçilen bir coğrafi 
alanda (genellikle bir ülke) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değerini oluşturmaktadır. 
GSYİH, bir ülkenin büyüklüğünü ve gelişmişliğini ölçen bir standart haline gelmiş, büyük 
ve/veya büyümek iyi olarak yorumlanırken, küçük ve/veya küçülme kötü olarak 
değerlendirilmiştir (Leamer, 2019). Gelişmişlik düzeyi GSYİH ile ölçülse de, bu 
değerlendirme pek çok bakımdan yetersiz kalmaktadır.

İnsanların refah seviyesinin ve toplumların ilerleme düzeyinin nasıl ölçüleceği sorusu, 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)’nün on yıldan uzun süredir ele aldığı bir 
sorudur. Refah kavramı, maddi koşullar ve yaşam kalitesi gibi çok yönlü faktörlere bağlı 
olduğu için çok boyutlu bir yapıya sahiptir (Kasparian ve Rolland, 2012). Bu kapsamda, 2011 
yılında OECD Daha İyi Yaşam Girişimi ile sonuçlanmıştır. Daha İyi Yaşam Girişimi, en 
önemli olan yönlere odaklanmakta, insanlara birlikte hayatlarını şekillendirmelerine olanak 
sağlamaktadır. Daha İyi Yaşam Girişimi ayrıca refahın ölçülmesine yönelik bilgi tabanını 
iyileştirmek için bir dizi metodoloji ve araştırma projesi içermektedir (Durand, 2015). 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), insanların refahını neyin tetiklediğinin daha 
iyi anlaşılmasını kolaylaştırmak için OECD Daha İyi Yaşam girişiminin bir parçası olarak 
Daha İyi Yaşam Endeksini geliştirmiştir. 

Daha İyi Yaşam Endeksi ile, OECD üyesi ülkelerde yaşayanlar farklı kriterlere ve 
cinsiyete göre ölçülmekte ve değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, toplumdaki refah 
seviyesinin, erkekler ve kadınlar gibi farklı gruplar arasında adil bir şekilde paylaşılıp 
paylaşılmadığı, aralarında bir benzerlik ya da farklılık olup olmadığı değerlendirilmesi 
gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında, Daha İyi Yaşam Endeksi ile 
GSYİH arasında farklılık olup olmadığının da araştırılması gerekmektedir. 

2. DAHA İYİ YAŞAM ENDEKSİ

Mayıs 2011’de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) “Daha İyi Yaşam 
Endeksi” adlı yeni bir refah endeksi önermiştir. Ekonomik ve sosyal alanlarda çok kriterli 
değerlendirme üzerine bir araştırma geleneğini takip eden bu endeks, ülkeleri karşılaştırmak 
için Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH, GDP) bir alternatif sunmayı amaçlamaktadır. 
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Yalnızca ülkelerin servetlerinin küresel miktarı değil, aynı zamanda refah göstergeleri de 
değerlendirilmektedir (Kasparian ve Rolland, 2012).

Daha iyi yaşam endeksi, OECD’ye üye olan 36 ülkenin barınma, gelir, topluluk, 
eğitim, vb. gibi 11 kriter üzerinden ve her kriter 0 ile 10 arasında değişen bir ölçekte 
değerlendirilmektedir. Daha iyi yaşam endeksinin 11 kriterinden her biri, 1-4 alt göstergeden 
oluşmaktadır. Daha İyi Yaşam Endeksi'nin hiyerarşik üç seviyeli yapısı aşağıdaki Şekil 1’de 
gösterilmektedir (Koronakos, vd., 2020). Göstergeler birinci (en alt) seviyede, konular ikinci 
seviyededir ve üçüncü seviyede sonuçta ortaya çıkan Daha İyi Yaşam Endeksi bulunmaktadır. 
11 kriter arasında ilk üçü maddi yaşam koşullarını yansıtırken, kalan sekizi yaşam kalitesinin 
belirleyicileri olarak nitelendirilmektedir. Daha İyi Yaşam Endeksinde yer alan her kriter ve 
göstergenin tam açıklaması “Hayat Nasıl? (How’s Life?)” bölümünde bulunmaktadır (OECD, 
2020). Veriler çoğunlukla OECD veya Ulusal Hesaplar, Birleşmiş Milletler İstatistikler ve 
Ulusal İstatistik Ofisleri gibi resmi kaynaklardan gelmektedir. 

Şekil 1. Daha İyi Yaşam Endeksi (Koronakos, vd., 2020; (R.Topdemir, Çev.)).

Daha İyi Yaşam Endeksi barınma, gelir, meslekler, topluluk, eğitim, çevre, sivillerin 
katılımı, sağlık, yaşam tatmini, güvenlik ve iş-yaşam dengesi alt kriterlerinden oluşmaktadır.

2.1. Barınma: Temel olanaklara sahip olmayan konutlar, Konut harcamaları ve Kişi başına 
oda göstergelerinden oluşmaktadır. Temel olanaklara sahip olmayan konutlar göstergesi, 
yalnızca hanehalkının kullanımı için içerde sifonu olmayan tuvalet bir konutta yaşayan 
nüfusun yüzdesini ifade etmektedir. Konut harcamaları göstergesi, hane halkının evin 
bakımına yaptığı harcamaları dikkate almaktadır (Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, 
mobilyalar, evin rutin bakımı, vb.). Kişi başına oda göstergesi, bir konutta bulunan oda 
sayısının (mini mutfak, bulaşıkhane / malzeme odası, banyo, tuvalet, garaj, muayene odaları, 
ofis, dükkan hariç olmak üzere) konutta yaşayan kişi sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
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2.2. Gelir: Hanehalkı düzeltilmiş net harcanabilir geliri ve Hanehalkı net varlığı 
göstergelerinden oluşmaktadır. Hanehalkı düzeltilmiş net harcanabilir geliri göstergesi, bir 
hanehalkının varlıklarını azaltmak veya borçalrını artırmak zorunda kalmadan tüketebileceği 
maksimum miktardan oluşmaktadır. Hanehalkı net varlığı göstergesi, ülkede yaşayan 
hanehalkları tarafından sahip olunan mali ve mali olmayan varlıklar ile net borçlar olmak 
üzere toplam serveti dikkate almaktadır. 

2.3. Meslekler: İstihdam oranı, Uzun vadeli işsizlik oranı ve Tam zamanlı çalışanların 
ortalama brüt yıllık kazancı/ Kişisel kazanç göstergelerinden oluşmaktadır. İstihdam oranı 
göstergesi, aynı yaştaki nüfusun üzerindeki 15-64 yaş arası çalışanların sayısını 
göstermektedir. Uzun vadeli işsizlik oranı göstergesi, işgücünün bir yüzdesi olarak (çalışan ve 
işsizlerin toplamı) bir yıl veya daha uzun süredir işsiz olan kişilerin sayısını ifade etmektedir. 
Tam zamanlı çalışanların ortalama brüt yıllık kazancı/ Kişisel kazanç göstergesi, ulusal 
hesaplara dayanan toplam ücretin ekonomideki ortalama çalışan sayısına bölünmesiyle elde 
edilen, tam zamanlı eşdeğer bağımlı çalışan başına ortalama yıllık ücreti ifade etmekte, 
çalışanların brüt ücretini, yani vergiler, çalışanların sosyal güvenlik ve emeklilik planlarına 
katkıları, hayat sigortası primleri, sendika aidatları ve çalışanların diğer yükümlülükleri 
bakımından işveren tarafından herhangi bir kesinti yapılmadan önceki toplamı dikkate 
almaktadır.

2.4. Topluluk: Sosyal ağ desteği göstergesinden oluşmaktadır. Sosyal ağ desteği göstergesi, 
algılanan sosyal ağ desteğinin bir ölçüsüdür. Gösterge “İhtiyaç duyduğunuzda size yardım 
edeceklerine güvenebileceğiniz akrabalarınız veya arkadaşlarınız var mı?” sorusunu temel 
almaktadır ve olumlu yanıt verenleri değerlendirmektedir.

2.5. Eğitim: Eğitimsel kazanımlar, Öğrencilerin bilişsel becerileri ve Eğitimde geçen yıllar 
göstergelerinden oluşmaktadır. Eğitimsel kazanımlar göstergesi, aynı yaştaki nüfus üzerinde 
en az bir lise diplomasına sahip 25 ila 64 yaş arası yetişkinlerin sayısını dikkate almaktadır. 
Öğrencilerin bilişsel becerileri göstergesi, OECD’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme 
Programı (PISA) tarafından değerlendirilen öğrencilerin okuma, matematik ve fen 
alanlarındaki ortalama puanını ifade etmektedir. Eğitimde geçen yıllar göstergesi, yaşındaki 
bir çocuğun 39 yaşına kadar yaşamı boyunca kaydolmayı umduğu ortalama eğitim süresini 
göstermektedir.

2.6. Çevre: Hava kirliliği ve Su kalitesi göstergelerinden oluşmaktadır. Hava kirliliği 
göstergesi, havadaki çapı 2,5 mikrondan az olan yıllık partikül madde konsantrasyonlarının 
ağırlıklı ortalamasını göstermektedir. Su kalitesi göstergesi, insanların yaşadıkları çevreye, 
özellikle de suyun kalitesine ilişkin öznel değerlendirmelerini belirtmektedir.

2.7. Sivillerin Katılımı: Düzenlemeler geliştirmek için paydaşların katılımı ve Seçmen 
katılımı göstergelerinden oluşmaktadır. Düzenlemeler geliştirmek için paydaşların katılımı 
göstergesi, resmi paydaş katılımının yasaların ve alt düzenlemelerin geliştirilmesinde ne 
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ölçüde katkı sağladığını açıklamaktadır. Seçmen katılımı göstergesi, bir seçim sırasında oy 
kullananların sayısının oy vermek için kayıtlı nüfusa oranı olarak tanımlanmaktadır.

2.8. Sağlık: Yaşam beklentisi ve Rapor edilen sağlık göstergelerinden oluşmaktadır. Yaşam 
beklentisi göstergesi, şu anda yaygın olan yaşa özgü ölüm oranlarına göre ortalama insanların 
ne kadar yaşamayı bekleyebileceğini ölçmektedir. Rapor edilen sağlık göstergesi ise, sağlık 
durumunun “iyi” veya “daha iyi” olarak rapor eden 15 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzdesini 
ifade etmektedir. 

2.9. Yaşam tatmini: Yaşam tatmini göstergesinden oluşmaktadır. Bu gösterge, insanların 
yaşamlarına ilişkin değerlendirmelerini bir bütün olarak ele almaktadır.

2.10. Güvenlik: Geceleri yalnız yürürken güvende hissetmek ve Cinayet oranı 
göstergelerinden oluşmaktadır. Geceleri yalnız yürürken güvende hissetmek göstergesi, 
“Yaşadığınız şehirde veya bölgede geceleri yalnız yürürken kendinizi güvende hissediyor 
musunuz?” sorusuna dayanmakta ve insanların kendilerini güvende hissettiklerini 
açıklamaktadır. Cinayet oranı göstergesi, Saldırı nedeniyle ölümleri ifade etmektedir.

2.11. İş-Yaşam Dengesi: Boş zaman ve kişisel bakıma ayrılan zaman ve Uzun saatler 
boyunca çalışan çalışanlar göstergelerinden oluşmaktadır. Boş zaman ve kişisel bakıma 
ayrılan zaman göstergesi, ortalama olarak tam zamanlı çalışan kişilerin boş zaman (yürüyüş, 
spor, eğlence, kültürel faaliyetler, vb.) ve kişisel bakım (uyuma, yeme- içme, kuaför, vb.) 
faaliyetlerine harcadıkları zamanı ifade etmektedir (OECD, 2019).

3. LİTERATÜR TARAMASI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), insanların refahını neyin 
etkilediğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için Daha İyi Yaşam Endeksi'ni (BLI, Better 
Life Index) geliştirmiştir. Daha iyi yaşam endeksi konusunda yapılan çalışmalar 
incelendiğinde, Kasparian ve Rolland (2012) tarafından “OECD’nin ‘Daha iyi yaşam 
endeksi’: Herhangi bir ülke iyi sıralanabilir mi?” konusunda yapılan çalışmada, Daha İyi 
Yaşam Endeksi eleştirel olarak incelenmiş, ülkeler arasındaki çoğu ikili karşılaştırmanın 
ağırlık seçimine duyarsız olduğu ifade edilmiştir.

Delhey ve Kroll (2012) tarafından “Yeni Ulusal Refah Ölçütleri İçin Bir Mutluluk 
Testi: GSYİH’den Ne Kadar Daha İyi?” konusunda yapılan çalışmada, ulusal refahın bir 
ölçüsü olarak GSYİH’nın yararlılığına dair dünya genelinde artan bir şüphe olduğu, 
GSYİH’yı iyileştirmeyi, tamamlamayı ya da değiştirmeyi amaçlayan birkaç alternatif yaşam 
kalitesi önlemi geliştirildiği, pek çok performans ölçümünün GSYİH’dan daha iyi performans 
göstermediği, OECD’nin en zengin ülkelerinde öznel refahı tahmin etmek söz konusu 
olduğunda özellikle Daha İyi Yaşam Endeksi etkili olduğu ifade edilmiştir.
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Akar (2014) tarafından “Türkiye'de Daha İyi Yaşam Endeksi: OECD Ülkeleri ile 
Karşılaştırma” konusunda yapılan çalışmada, Daha İyi Yaşam Endeksi Türkiye açısından 
değerlendirilmiş, OECD ülkeleri arasında Türkiye’nin Daha İyi Yaşam Endeks değeri en 
düşük ülke olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Nikolaev (2014) tarafından “Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Kalitesi: OECD’nin Daha 
İyi Yaşam İndeksinden Kanıtlar” konusunda yapılan çalışmada, ekonomik özgürlük ile Daha 
İyi Yaşam Endeksi dahil olmak üzere pekçok yaşam kalitesi göstergesi arasındaki ilişkiye dair 
tespitler sunulmuş, ekonomik özgürlüğün bu refah alanlarının çoğuyla güçlü ve olumlu bir 
şekilde ilişkili olduğu ifade edilmiş, ekonomik özgürlüğün topluluk, güvenlik ve yaşam 
tatmini gibi yaşam kalitesinin maddi olmayan bazı boyutlarıyla ilişkili olduğu belirtilmiştir.

Durand (2015) tarafından “OECD Daha İyi Yaşam Girişimi: Yaşam Nasıl? Ve 
Refahın Ölçümü” konusunda yapılan çalışmada, Daha İyi Yaşam Girişimi’nin temelini 
oluşturan OECD refah çerçevesini sunarak, OECD ülkeleri ve bunun tasarlanması için 
uluslararası uzmanlarla yapılan görüşmelere dikkat çekilmiş, seçilen refah göstergelerini 
açıklanarak, seçimlerin arkasındaki kriterler ve seçimlerin zaman içinde nasıl geliştiği 
vurgulanmıştır. Bunun yanında, çalışmada refahın ölçülmesinde yapılan en son istatistiksel 
gelişmeler sunulmuş, yeni ölçüm çerçevelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak çabaların zaman 
içinde sürdürülmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Şenaras ve Çetin (2016) tarafından “OECD Ülkelerinde Refahın Daha İyi Yaşam 
Endeksi ile Analizi” konusunda yapılan çalışmada, Daha İyi Yaşam Endeksi OECD ülkeleri 
açısından değerlendirilmiş, çok boyutlu ölçekleme analizi yapılarak Daha İyi Yaşam Endeksi 
bakımından birincil boyutta ABD, Avustralya, Danimarka, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve 
Yeni Zelanda’nın benzer algılandığı, Meksika, Şili ve Türkiye’nin en farklı ülkeler olarak 
algılandıkları belirtilmiştir. Daha İyi Yaşam Endeksi kriterleri arasında iş ve yaşam 
memnuniyeti kriterlerinin benzer olarak algılanıp algılanmamaları konusunda birincil öneme 
sahip olduğu, ikincil boyutta  iş yaşam dengesi kriterinin, iş yaşam dengesi ile sivil  katılım ve 
güvenlik ile yaşam memnuniyeti kriterlerinin birbirinden en uzak algılanan kriterler olduğu 
saptanmıştır.

Deprev ve Kalkan (2018) tarafından “Ülkelerin Konumlarının Daha İyi Yaşam 
Endeksine Göre Belirlenmesi: Entropi Tabanlı Multimoora Yaklaşımı” konusunda yapılan 
çalışmada, OECD tarafından oluşturulan Daha İyi Yaşam Endeksi verileri kullanılarak ülkeler 
MULTIMOORA (Multiplicative and Multi-Objective Ratio Analysis) metodu kullanılarak 
sıralanmış, elde edilen sıralamalar ile İnsani Gelişme Endeksi sıralamaları arasındaki ilişki 
incelenmiş ve aralarında istatistiki bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Hsieh, Yang ve Huang (2018) tarafından “OECD Ülkelerinde Mutluluğun Sosyal 
Ekonomik Belirleyicileri: Cinsiyet Eşitsizliği Perspektifleriyle Daha İyi Yaşam Endeksinin 
Değerlendirilmesi” konusunda yapılan çalışmada, OECD üye ülkelerinin Daha İyi Yaşam 
Endeksi puanlarının sosyal ekonomik belirleyicileri araştırılmış, 2011-2017 dönemi için gelir 
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ve Gini katsayıları ve Cinsiyet Uçurumu Endeksi (GGI) kullanılarak Daha İyi Yaşam 
Endeksinin varyasyonlarını açıklamak için sabit etkiler modeli benimsenmiş, OECD 
ülkelerinin çoğu için mutluluk ve refahı iyileştirmek için gelir ve cinsiyet eşitsizliklerini 
azaltmaya yönelik politikaların vurgulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keklik, Başol ve Yalçın (2020) tarafından “İş-Yaşam Dengesinin Daha İyi Yaşam 
Endeksi Çerçevesinde Değerlendirilmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme” konusunda 
yapılan çalışmada, 2018 yılına ait iş yaşam dengesi verileri kümeleme analizi ile incelenmiş 
ve bu kapsamda OECD ülkeleri 5 farklı kümede toplandığı ifade edilmiştir. Bunun yanında, 
50 saat üzerinde çalışanların ortalaması %8,73, bireysel aktivilere ayrılan zaman 
ortalamasının 14,83 saat olduğu hesaplanmıştır.

Koronakos, vd. (2020) tarafından “OECD Daha İyi Yaşam Endeksi’nin Kamu 
Düşüncesini Dahil Ederek Değerlendirilmesi” konusunda yapılan çalışmada, Daha İyi Yaşam 
Endeksi çok amaçlı bir programlama problemi olarak formüle edilmiş, kullanılan metodoloji 
2017 yılı için 38 ülkenin (35 OECD ve 3 OECD harici) verilerine uygulanmış, kamu 
düşüncesinin optimizasyon sürecini etkili bir şekilde yönlendirebileceği ve toplu tercihlerini 
Daha İyi Yaşam Endeksi puanlarına yansıtabileceği bulgusuna ulaşılmıştır.

4. ÇALIŞMANIN AMACI
Çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde Daha İyi Yaşam Endeksinde cinsiyetler (kadın 

ve erkek) arasındaki ilişki ile Daha İyi Yaşam Endeksi ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP)
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu durum, uygulamada ülkeler arasında gayri safi yurtiçi 
hasıla ve daha iyi hayat endeksi arasında bir değerlendirme yapmamıza imkan sağlayacaktır.

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki işlemler belirlenmiştir:

- OECD ülkelerinde Daha İyi Yaşam Endeksinde cinsiyetler (kadın ve erkek) arasındaki ilişki 
ile Daha İyi Yaşam Endeksi ile Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) arasındaki ilişkiyi araştırmak 
için hipotezleri belirlemek,
- OECD veri bankasından elde edilen verilerle belirlenen hipotezlerin IBM SPSS Statistics 
(Ver.22) programı kullanılarak analiz yapmak,

- Elde edilen analiz sonuçlarını değerlendirmek.

5. YÖNTEM VE BULGULAR

Çalışma kapsamında kullanılan ve OECD ülkelerine ait olan Daha İyi Yaşam Endeksi 
ve GSYİH (GDP) verileri OECD veri bankasından elde edilmiştir (OECD, 2020). Elde edilen 
veriler IBM SPSS Statistics (Ver.22) programı kullanılarak analizi yapılmıştır. 
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Daha İyi Yaşam Endeksi barınma, gelir, meslekler, topluluk, eğitim, çevre, sivillerin katılımı, 
sağlık, yaşam tatmini, güvenlik ve iş-yaşam dengesi alt kriterlerinde çok kapsamlı bir 
değerlendirme sunmaktadır. İlk olarak, Daha İyi Yaşam Endeksi verilerinin cinsiyetler 
arasında farklılık gösterip göstermediği ve normal dağılıma uyup uymadığı incelenmiştir. Bu 
kapsamda,  

H0: Daha İyi Yaşam Endeksi verileri cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.

H1: Daha İyi Yaşam Endeksi verileri cinsiyete göre farklılık vardır.

hipotezleri belirlenmiş, değişkenler aşağıdaki şekilde tanımlanmış, bu değişkenlere ait 
tanımlayıcı istatistikler belirlenmiştir. Bu kapsamda t-testi yapılmış, cinsiyetlere göre 
ortalama ve standart sapmalarda farklılık olduğu gözlenmiştir.

Tablo-1. Daha İyi Yaşam Endeksi Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Erkek Kadın

Değişken/ Kısaltma Ort. Std.S. Skew. Kurt. Ort. Std.S. Skew. Kurt.

İşgücü piyasası 
güvensizliği/ipg

5.38 5.28 1.70 3.94 5.49 7.03 2.74 9.35

İşgücü oranı 
/istihdam

74.3 6.54 -1.27 4.77 62.83 10.55 -1.04 1.19

Uzun dönem işsizlik 
oranı /udio

2.60 3.03 2.57 7.57 2.84 4.24 3.15 10.37

Destek ağı kalitesi 
/dak

89.62 4.87 -0.95 0.72 90.55 4.02 -0.73 0.61

Eğitimsel kazanımlar 
/ egkazanım

75.27 19.55 -1.96 4.58 76.22 19.33 -2.11 5.47

Öğrenci becerileri / 
obeceri

472.2
7

82.64 -5.04 28.7 477.3
5

83.89 -4.98 28.18

Eğitimde geçen 
yıllar/ egyil

16.82 3.06 -4.40 24.33 17.41 3.18 -4.31 23.61

Su kalitesi /sukalite 82.93 10.27 -0.39 -0.59 81.7 10.80 -0.57 -0.22

Yaşam beklentisi / 76.77 5.11 -2.23 6.69 82.35 4.39 -3.77 18.80
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yasambek

Rapor edilen sağlık / 
rsaglik

64.27 22.54 -1.78 3.06 59.75 22.56 -1.37 1.74

Yaşam Memnuniyeti 
/ ymemnun

6.51 0.75 -0.35 -0.79 6.56 0.76 -0.25 -0.65

Geceleri yalnız 
yürürken güvende 
hissetmek /ggece

76.36 14.26 -0.84 0.04 60.78 14.24 -0.49 -0.191

Cinayet oranı/ 
cinayoran

5.88 11.94 2.82 7.41 1.13 1.22 1.76 1.78

Uzun saatler
boyunca çalışan 
çalışanlar/ 
uzuncalisan

10.24 9.66 1.31 1.10 4.40 5.47 2.27 5.23

Boş zaman ve kişisel 
bakıma ayrılan 
zaman /serbestzaman

8.38 7.70 -0.19 -2.04 8.15 7.48 -0.19 -2.04

Yapılan t-testi sonuçları incelediğinde “istihdam, yasambek, rsaglik, ggece, cinayetoranı, 
uzunçalışan” değişkenlerinde farklılık olduğu gözlenmiştir. “Yasambek” haricindeki 
değişkenler erkeklerde daha yüksek sonuçlar vermişlerdir. Elde edilen verilerin Skewness 
(Çarpıklık) ve Kurtosis (Basıklık) değerleri, normal dağılımdan sapma ve Kolmogorov-
Smirnov testine göre (George, Mallery, 2010) analiz edildiğinde genel olarak normal dağılıma 
uygun dağıldığı değerlendirilmiştir. 

Şekil-2. Normal Dağılımdan Sapma Değerleri
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Analiz edilen verilerin birbirine benzeyen birimleri aynı küme içinde sınıflandırmak amacıyla 
kümeleme analizi yapılmıştır. Hiyerarşik olmayan kümeleme analiz yöntemi sonucu ülkeler 
kümelenmiş ve aşağıda Tablo-2 de belirtilen kümeleme grupları elde edilmiştir.

Tablo-2. Kümeleme Grupları

Küme Grupları (Cluster Membership)

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4

Belçika, Çekya, 
Fransa, İspanya, 
Macaristan, İsrail

İtalya, Kore,

Letonya, Litvanya

Lüksemburg,

Polonya,Slovakya

Yunanistan

Şili 

Kolombiya

Meksika

Türkiye

Japonya

Portekiz

Avustralya, Avusturya,

Kanada, Danimarka, 
Estonya, Finlandiya,

Almanya, İzlanda,

İrlanda, Hollanda,

Yeni Zelanda, Norveç,

Slovenya, İsveç,

İsviçre, İngiltere,

ABD

Beş tekrarlama (iterasyon) sonucunda Tablo-2’de belirtilen kümeler elde edilmiştir. Yapılan 
analizde, değişkenlerin kümelere göre ortalama değerleri aşağıda Tablo-3’de gösterilmiştir.
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Tablo-3. Kümelere Göre Ortalama Değerleri

Yapılan kümeler itibariyle değişkenlerin farklılık gösterip gösterilmediğini incelemek için 
ANOVA tablosu oluşturulmuştur. Kümeleme analizi farklılığı kendisi oluşturmakta ve 
kümeler arası uzaklığı maksimum yapmaktadır. Bu nedenle değişkenlerin kümeler itibariyle 
farklı çıkması beklenmiş ve aşağıda Tablo-4’de görüldüğü şekilde Sigma anlamlılık değerleri 
incelendiğinde değişkenlerin kümelere göre farklı olduğu sonucu elde edilmiştir.

Tablo-4. Kümeleme Sonucu Elde Edilen ANOVA Tablosu
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Kümeleme analizi sonrasında elde edilen kümelerin GDP değişkeni ile ilişkisini 
değerlendirmek amacıyla aşağıdaki hipotezler belirlenmiştir.

H0: Kümeler ile GDP değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

H1: Kümeler ile GDP değişkeni arasında farklılık vardır.

Bu kapsamda One-Way ANOVA analizi yapılmış (Cleophas, Zwindermann, 2016) ve aşağıda 
Tablo-5 ve 6’da belirtilen Levene istatistik değeri ile ANOVA tablosu elde edilmiştir.

Tablo-5. Levene İstatistik Değeri

Tablo-6. ANOVA Tablosu 

Kümeler ile GDP değişkeni arasında yapılan One-Way ANOVA analizi değerleri 
incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (Sig.<0.05) görülmüştür. Bu 
sonuçtan hareketle, kümeler ile GDP değişkeni arasında farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.

5. SONUÇ 

Her ne kadar ülkelerin gelişmişlik düzeyi GSYİH ile ölçülse de, bu değerlendirme pek çok 
bakımdan yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü 
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(OECD) tarafından insanların refahını neyin tetiklediğinin daha iyi anlaşılmasını 
kolaylaştırmak için OECD Daha İyi Yaşam girişiminin bir parçası olarak Daha İyi Yaşam 
Endeksi geliştirilmiştir. 

Çalışmada, Daha İyi Yaşam Endeksi verilerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediği, 
Daha İyi Yaşam Endeksi verilerinin ülkelere göre belirli bir küme oluşturup oluşturmadığı ve 
oluşturulan kümeler ile GSYİH değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunup bulunmadığı 
araştırılmıştır.

Yapılan t-testi sonuçları incelediğinde Daha İyi Yaşam Endeksi alt kriterleri arasında bulunan 
“istihdam, Yaşam beklentisi, Rapor edilen sağlık, Geceleri yalnız yürürken güvende 
hissetmek, Cinayet oranı, Uzun saatler boyunca çalışan çalışanlar” değişkenlerinde farklılık 
olduğu gözlenmiştir. “Yaşam beklentisi” haricinde bulunan değişkenler erkeklerde daha 
yüksek sonuçlar vermişlerdir. Elde edilen verilerin Çarpıklık ve Basıklık değerleri, normal 
dağılımdan sapma ve Kolmogorov-Smirnov testine göre analiz edildiğinde genel olarak 
normal dağılıma uygun dağıldığı değerlendirilmiştir. 

Daha İyi Yaşam Endeksi verileri hiyerarşik olmayan kümeleme analiz yöntemi kullanılarak 
ülkeler dört farklı kümede gruplandırılmıştır. Sigma anlamlılık değerleri incelendiğinde
değişkenlerin kümelere göre farklı olduğu sonucu elde edilmiştir.

Kümeler ile GDP değişkeni arasında yapılan One-Way ANOVA analizi değerleri 
incelendiğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu (Sig.<0.05) görülmüştür. Bu 
sonuçtan hareketle, kümeler ile GDP değişkeni arasında farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.
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Propolis is a valuable bee product and collected by scraping from the hives. Bees 

collect propolis from trees, barks, leaves and stems of plants. This natural agent has many 

biological active properties that used in complementary and traditional medicine. It is called 

ham obtained by scraping propolis from beehives. Raw propolis is unprocessed propolis and it 

is not correct to smoke it raw. Propolis, which is called extracted in different solvents, is 

consumed under complementary medicine. Ethanol is the most suitable solvent for propolis, 

and water, glycerin, olive oil and various glycol derived alcohols are used in propolis extract. 

In this study, the phenolic compositions of crude propolis and propolis derived from water, 

alcohol, glycerin and glycol were compared. Parameters in terms of total polyphenol, total 

flavonoid and total antioxidant values were examined in the study. The total amount of 

polyphenol substance from Anatolian raw propolis was 1.25 mg GAE / ml in the aqueous 

extract, 2.20 mg GAE / ml in the 5% glycol, 2.70 mg GAE/ml in olive oil, 24.30 mg GAE / 

ml in 30% polypropylene glycol and 74 mg GAE / ml in 70% alcohol. The results were 

showed that, ethanol is the best solvent for extract  of raw propolis. 

Key words: Propolis, extraction, solvent, total polyphenol, total flavanoid. 

ÖZET

Propolis değerli bir arı ürünü olup  arı kovanlarından kazınarak toplanır. Arılar 

propolisi ağaçlardan, kabuklardan, yapraklardan ve bitki saplarından toplarlar. Bu doğal ürün, 

tamamlayıcı ve geleneksel tıpta kullanılan birçok biyolojik aktif özelliğe sahiptir. Arı 

kovanlarından propolis kazınarak elde edilen propolise ham propolis  denir ve ham olarak 
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tüketilmesi doğru değildir. Farklı çözücüler içinde ekstrakte edilerek propolis, tamamlayıcı tıp 

alanında kullanılabilir. Etanol, propolis için en uygun çözücüdür ve propolis ekstraktında su, 

gliserin, zeytinyağı ve çeşitli glikol türevi alkoller kullanılır. Bu çalışmada ham propolisin su, 

etanol, zeytinyağı, gliserin ve glikol ile elde edilen özütleri karşılaştırıldı. Çalışmada toplam 

polifenol, toplam flavonoid ve toplam antioksidan değerleri açısından parametreler incelendi. 

Toplan fenolik madde miktarı sulu özütte 1.25 mg GAE / ml, %5 lik gliserinde  2.20 mg 

GAE/ml, zeytin yağında 2,70 mg GAE/ml, %30 luk polipropilen glikolde 24.30 mg GAE/ml 

ve %70 lik etanolde  74 mg GAE / ml bulundu. Sonuç olarak etanolun propolis için en ideal 

çözücü olduğu tespit edildi.

Introduction 

Propolis or bee gum is general name of the resinous substance that honey bees collect 

from plant buds and shoots. The name of  propolis means defense in Greek and is responsible 

for the protection of bees and the colony. Bees use propolis to cover the holes in the hive and 

fix the inner walls, as well as to prevent rotting of intruders who die inside the hive. Thus, it is 

used in the hive against a wide spectrum of microorganisms and to prevent unauthorized entry 

of animals into the hive (Bankova et al. 2006; Keskin and Kolaylı, 2018).

Propolis, which has been used medicinally since ancient times, has more recently been 

shown to have broad-spectrum antimicrobial activity, antioxidant, anti-inflammatory, In 

recent years, propolis especially used as antiviral agent, especially on Herpes Simplex virus 

and influenza virus, HIV and SARS-CoV-2 Related Disease (COVID-19)(Bankova et al. 

2014;Güler et. 2020; Güler et al. 2021 ). 

Propolis is collected from the hives with special propolis traps or scraped. The 

propolis collected from the traps is of higher quality and higher solubility. Propolis collected 

from the hive is called raw propolis. Raw propolis is never consumed, but it is used by being 

extracted in different solvents. Propolis has a relatively viscous, nonpolar structure and is 

slightly soluble in water. Until now, it is known that the most ideal solvent for propolis is 

ethanol and extracts prepared with 70% ethanol are used for medical purposes. However, due 

to the negative effects of ethanolic human health, it has led people to use more 

environmentally friendly, ecological solvents to extract propolis. For this purpose, there are 

water-based propolis extracts prepared with techniques such as different extraction 
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techniques, ultrasonic bath, microwave, and supercritical extraction. Glycerol and its 

derivatives (polypropylene glycol) and olive oils are the most commonly used solvents. In 

addition, alkaline solubility techniques have been used recently. 

In this study, crude propolis extractions made with four different solvents were compared. 

Materials and Methods 

Extractions 

The raw propolis, Anatolian called propolis, for a long time been studied raw propolis 

samples in our laboratory were blended and a single propolis sample was obtained. 

For water extraction, 3 g of powdered raw propolis was taken and shaken with 30 ml of 

distilled water for 24 hours at room temperature. 

For glycol extraction, 3 g of powdered raw propolis was added 30 ml 5% glycol (or glycerin) 

and shaken for 24 h at room temperature.  

For olive oil extraction, 3 g of powdered raw propolis was added 30 ml olive oil and shaken 

for 24 h at room temperature. 

For ethanolic extraction, 3 g of powdered raw propolis was added 30 ml 70% ethanol and 

shaken for 24 h at room temperature. 

Total phenolic contents 

The total phenolic content of the propolis extracts were determined by Folin-Ciocalteu 

reagent and some modifications were made according to the Slinkard and Singleton methods 

(Slinkard and Singleton, 1977). Firstly, 680 μL distilled water, 400 μL of 0.2 N Folin-

Ciocalteu reagent was added. After 20 μL both each sample solution and standard solution 

and then vortexed after 400 μL of 10% of Na2CO3 was added and then vortexed then 

incubated for 2 hours at room temperature, absorbance measured at 760 nm using gallic acid 

as a standard. The results were given as mg gallic acid equivalents per g sample (GAE mg/ml) 

standard curve. 
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Results and Discussion 

In this study, the solubility of a single propolis sample in five different solvents with 

the same extraction technique was compared. In extraction with water, glycerin, 

polypropylene glycol, olive oil and ethanol, extractions were performed at a rate of 10% for 

24 hours. Extractions were performed at 10% for 24 hours in extraction with water, glycerin, 

polypropylene glycol, olive oil and ethanol. In this study only the total phenolic content of the 

extracts was measured and the results were extracted in Table I. Extraction with distilled 

water, TPC was found to be 1.25 ±0.20 mg GAE / ml. The amount of TPC was determined to 

be 2.20 ±0.34 mg GAE/ml in the extraction with 5% glycerin solution. When the water and 

glycerin solutions were compared, it was found that glycerin slightly increased the solubility 

of the raw propolis. Olive oil extraction was also found to be TPC 2.70 ±0.14 mg GAE/ml 

and contains higher phenolic matter in water and glycerin. However, if the polyphenols from 

olive oil are also taken into account, it was determined that the solubility of the olive oil is not 

high. In the extraction with 30% of propylene, the TPC composition was found to be 24.30 

±1.04 mg /ml and it was found to have higher solubility than sui glycerin and olive oil. It was 

found that TPC was 74.05±2.30 mg GAE/ml in extraction with 70% ethanol and the highest 

solubility was found among the 5 solvents studied. 

Table I. Different solvent extraction of raw propolis samples 

Water 5% glycol Olive oil 30% propylene 70%

ethanol

Total phenolic 

contents

(TPC)

(mg GAE/ml)

1.25 ±0.20 2.20 ±0.34 2.70 ±0.14 24.30 ±1.04 74.05±2.30

In a study, it was reported that the resolution of propolis increased with ultrasonic 

sound waves in the extraction of 40%, 60% and 80% ethanol, but the 70% extract contained 

higher TPC (Oroian, et al. 2020; Bankova et al. 2014). Similar to our study, it was reported 

that total phenolic and flavanoid content of ethanolic extraction was higher than water, olive 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 362 June 1-2, 2021



 
 

 

oil and propylene in the Sulawesi region of Indonesia (Pujirahayu et al. 2014). In another 

Algerian propolis sample study examining the effect of extraction, ethanol was reported to be 

the best solvent (Narimane, et al. 2017).

The answer to the question of why ethanol is an ideal solvent for propolis is, of course, 

related to the polyurethane of both sides. ethanol is a more nonpolar solvent than water, it is 

an effective solvent in dissolving the balsamic substances in propolis, phenolic acid, 

flavonoids, and 70% propolis is used as the ideal solvent. Vegetable and edible oils for exp 

olive oils, are hydrophobic and apolar solvents, and are not good solvents for many 

polyphenols found in propolis (Bankova et al. 2014; Pujirahayu et al. 2014). 
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ÖZET

İnsanlık tarihi boyunca, toplumun genelinden farklı bedensel, zihinsel veya duygusal
özelliklere sahip kişiler, içinde bulundukları toplumda sosyal dışlanmaya maruz kalmışlardır. 
Engelliler için istismar, ihmal, ilgisizlik ve terk gibi davranışlar insanlık tarihinden beri var 
olmuştur. Eski zamanlarda felsefe, hukuk, mitoloji ve inançlar benzer şekilde toplumdan 
engelliliği görmezden gelmiş, dışlamış ve hatta engelli kişileri yok etmeye çalışmıştır. 
Günümüze gelinceye kadar, engelli kişilerin hakları konusunda çok yol kat edilmiştir. Ancak, 
engellilerin hakları ile ilgili farkındalık artmış olmasına karşın sosyal dışlanma ile ilgili 
sorunların tamamen sona erdiğini söylemek mümkün değildir. Bu bağlamda engelli üniversite 
öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeylerinin incelenmesi önemlidir. Betimsel tarama 
modelinde olan bu araştırmada nicel veri toplama ve analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışma, 
araştırmaya katılmaya gönüllü olan ve Ankara’daki üniversitelerde okuyan 50 üniversite 
öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından 
hazırlanan demografik bilgi formu ile “Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği” (ESDÖ) 
kullanılmıştır. ESDÖ toplumsal hayata katılımdan dışlanma, temel hizmetlere erişimden 
dışlanma ile gelir yoksunluğu ve ekonomik alandan dışlanma olmak üzere üç boyuttan ve 
toplam yirmi beş maddeden oluşmaktadır. Beş dereceli Likert tipi hazırlanan ölçekten elde 
edilebilecek en düşük puan 25, en yüksek puan ise 125'tir. Bu araştırmada katılımcıların 
ölçekten aldıkları toplam puanın ortalaması 64,5 olarak bulunmuştur. Bu sonuç katılımcıların 
bazen sosyal dışlanma ile karşılaştıkları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca cinsiyet, yaş, engel 
türü ve ekonomik düzey değişkenleri açısından sosyal dışlanma düzeyleri incelenmiştir. Bu 
bağlamda, görme ve ortopedik engelli öğrencilerin, diğer engel grubundaki öğrencilere göre, 
temel hizmetlere erişim ve genel olarak daha çok sosyal dışlanmaya maruz kaldıkları 
söylenebilir. Ayrıca ekonomik olarak alt gelir düzeyindeki engelli üniversite öğrencilerinin de 
daha çok sosyal dışlanma ile karşı karşıya kaldığı söylenebilir. Sonuç olarak, engelli 
üniversite öğrencilerinin yaşadığı sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik çalışmalar 
yapılması önerilmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Engelliler, Sosyal Dışlanma, Üniversite Öğrencileri
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ANALYSIS OF THE SOCIAL EXCLUSION LEVELS OF DISABLED 
UNIVERSITY STUDENTS 

Abstract 

Throughout the history of humanity, people with physical, mental or emotional 
characteristics different from those of society in general have been subjected to social 
exclusion in their society. Behaviors such as abuse, neglect, indifference and abandonment 
have existed for the disabled since human history. In ancient times, philosophy, law, 
mythology, and beliefs alike have ignored, excluded and even tried to destroy disabled people 
from society. Until today, a long way has been achieved regarding the rights of disabled 
people. However, although awareness about the rights of disabled people has increased, it is 
not possible to say that the problems related to social exclusion have come to an end. Thus, it 
is important to examine the social exclusion levels of university students with disabilities. 
Quantitative data collection and analysis techniques were used in this a descriptive survey 
research. The study was conducted with 50 university students who were willing to participate 
in the research and studying at universities in Ankara. In order to collect data in the study, the 
demographic information form prepared by the researchers and the “Social Exclusion Scale 
for the Disabled” (ESDÖ) were used. ESDÖ consists of three dimensions: exclusion from 
participation in social life, exclusion from access to basic services, income deprivation and 
exclusion from the economic sphere, and a total of twenty-five items. The lowest score that 
can be obtained from the five-point Likert type scale is 25 and the highest score is 125. The 
average of the total score the participants got from the scale was found to be 64.5. This result 
can be interpreted as the participants sometimes faced social exclusion. In addition, social 
exclusion levels were examined in terms of gender, age, type of disability and economic level 
variables. In can be said that visually and orthopedically disabled students are more exposed 
to access to basic services and social exclusion in general than other disability groups. 
Furthermore, it can be said that economically low-income university students with disabilities 
face more social exclusion. As a result, it is recommended to carry out studies to prevent the 
social exclusion experienced by disabled university students. 

Keywords: Disabled, Social Exclusion, University students 

GİRİŞ

Engellilik, insanlık tarihi boyunca var olmuş bir olgudur. Ancak, toplumun genelinden 
farklı bedensel, zihinsel ve psikolojik özellikleri bulunan engelli bireyler, geçmiş dönemlerde 
sosyal dışlanmaya maruz kalmışlardır. Engelliler için istismar, ihmal, ilgisizlik ve terk gibi 
davranışlar insanlık tarihinden beri var olmuştur (Jaeger ve Bowman, 2005). Eski zamanlarda 
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felsefe, hukuk, mitoloji ve inançlar benzer şekilde toplumdan engelliliği görmezden gelmiş, 
dışlamış ve hatta engelli kişileri yok etmeye çalışmıştır. Engelli kişiler dilencilikte kullanılma, 
hayvan gibi değirmen ve su dolaplarına koşulma, kentler dışında kendilerine öz kolonilerde 
yaşamaya zorlanma gibi olumsuz davranışlarla karşı karşıya kalmışlardır (Enç, Çağlar ve 
Özsoy, 1987). 

Toplumsal olarak engelli insanlara yönelik tutum ve davranışlar incelendiğinde, 
önceleri yok etme ile başlayan olumsuz tutumlar, daha sonra yerini acıma ve insancıl 
davranışa bırakmıştır. Engelliliğin sosyal ve siyasi bir konu haline gelmesi, engellilerin yasal 
hak sahibi olmaları ve korunmalarına yönelik köklü değişimler ise ancak 20. yüzyılın ikinci 
yarısında gerçekleşmiştir (Çetin, 2017). Hem uluslararası hem de ulusal düzeyde yasal 
düzenlemeler ile engelli bireylere yönelik olumlu adımlar atılmıştır. Engelli alanında ilk 
bağlayıcı nitelikteki belge 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 
kabul edilen “Engelli Hakları Sözleşmesi”dir (Demirok, 2019). Böylece engellilerin temel
insan haklarından yararlanmaları, topluma üreten ve mutlu bireyler olarak katkı sağlamaları 
anayasal güvence altına alınmıştır (Blau ve Abramovitz, 2003). Kısacası, bugünkü demokratik 
anlayışa ulaşılana kadar bir dizi aşamalardan geçmiştir. Günümüze gelinceye kadar, engelli 
kişilerin hakları konusunda çok yol kat edilmiştir. Ancak, engellilerin hakları ile ilgili 
farkındalık artmış olmasına karşın sosyal dışlanma ile ilgili sorunların tamamen sona erdiğini 
söylemek mümkün değildir.

İlk olarak Lenoir’ın yazdığı 1974 yılında yayımlanan “Dışlanmışlar: Her on 
Fransız’dan biri” adlı kitapta kullanılan sosyal dışlanma kavramı, toplumsal ilişkilerin 
azalması bağlamında toplumun dışında kalmışları ifade etmektedir. Bireyin toplumla 
ilişkilerinin zayıflanmasına dikkat çeken Lenoir, engelliler, suçlular, bakıma muhtaçlar, 
yaşlılar, yalnız ebeveynler, problemli aileler ve marjinal grupların sosyal dışlanmaya maruz 
kaldığını belirtilmiştir (Bölükbaşı, 2008). Bauman’a (1999) göre, günümüzde sosyal 
dışlanma; gelir yokluğu veya istihdam sürecine katılamamanın yanı sıra birçok alandan 
“yoksun” kalmayı da kapsar. Çakır (2002) sosyal dışlanmayı, bir toplumda yaşayan insanların 
maddi ve manevi yoksunluk içinde toplumsal yaşamdan uzaklaşarak, haklarını ve yaşamlarını 
koruyacak, onları destekleyecek her türlü kurumdan ve sosyal destekten yoksun olması olarak 
tanımlamaktadır. Bu bağlamda sosyal dışlanma; ekonomik dışlanma, sosyal ilişkilerin 
zayıflaması, sosyal destek yoksunluğu ve kurumsal dışlanma olarak gruplandırılabilir.    

Türkiye’deki engelli üniversite öğrencilerinin hem öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak 
amacıyla akademik ortamın hazırlanması hem de eğitim-öğretim süreçlerine etkin olarak 
katılımlarını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapmak üzere14.08.2010 tarih ve 27672
sayılı Resmî Gazetede Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon 
Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, tüm üniversiteler bünyesinde “Engelli 
Öğrenci Birimleri” kurulmuş, bu birimlerin çalışma usul ve esasları ise “Yüksek Öğrenim
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Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir (Dursun ve 
Aytaç, 2017; Piştav Akmeşe, 2018).  

Engelli olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin demografik ve psikolojik özellikleri 
ile üniversitede yaşadıkları sorunları karşılaştırmak amacıyla, Dökmen ve Kışlak (2004) 
tarafından 70 üniversite öğrencisi ile bir araştırma yürütmüştür. Araştırma sonucunda, engelli 
olan ve olmayan öğrencilerin genelde benzer oldukları, ancak az sayıda özellikleri ve 
sorunları bakımından farklılık gösterdikleri bulunmuştur. Engelliler daha az ev işi yapıp, daha 
az sinemaya-tiyatroya gitmekte, daha az kitap okumakta ve sosyal ekinliklere daha az 
katılmaktadırlar. Ayrıca engelli öğrencilerin sınavlarla, kütüphane hizmetleriyle ve 
yemekhaneyle ilgili; engelli olmayanların da fakülte idari personeliyle daha çok sorun 
yaşadıkları belirlenmiştir.

Ergüden (2008) İstanbul’daki sivil toplum örgütlerine aktif olarak devam eden 
bedensel engelli bireylerin kurumsal, ekonomik ve psikososyal açıdan yaşadıkları sosyal
dışlanmayı incelemek üzere tarama modelinde bir araştırma yapmıştır. Araştırmaya 60 
bedensel engelli birey katılmıştır. Araştırma sonucunda, engellilerin fiziksel çevre, istihdam, 
eğitim, sağlık ve rehabilitasyon alanlarındaki bazı haklarının yok sayıldığı, dolayısıyla 
kurumsal ve ekonomik açıdan sosyal dışlanma yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca, medya, 
klasik edebiyat/terminoloji ve toplumun engellilere yönelik olumsuz yaklaşımlar sergilediği 
ve dolayısıyla psikososyal yönleriyle de engellilerin sosyal dışlanma yaşadıkları sonucuna 
ulaşılmıştır.

Küçükali (2014) Atatürk Üniversitesi’nde okuyan engelli öğrencilere yönelik 
politikaları ve üniversitedeki uygulamaları araştırmıştır. Üniversitelerin, engellilere yönelik 
toplumsal farkındalığın en ileri düzeyde olması gereken kamusal kurumlar olduğu 
vurgulanarak, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırıcı düzenlemelerin yapıldığı 
belirtilmiştir. Ancak yapılan çalışmaların yeterli olmayıp engelliler için belirlenmiş olan 
standartları göz önüne alarak fiziki imkânların iyileştirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Yılmazer (2016) engelli üniversite öğrencilerinin yaşam kalitesini incelemek amacı ile 
96 öğrencinin katılımıyla bir çalışma yürütmüştür. Veriler, sosyodemografik bilgi formu, 
Üniversite Yaşam Kalitesi Ölçeği, Genel Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği ile 
toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar ergoterapi yaklaşım modellerinden Kişi-Çevre-
Aktivite [KÇA] Modeli çerçevesinde incelenmiştir. Sonuç olarak, engelli üniversite 
öğrencilerinin üniversite yaşam kalitelerinin ve genel yaşam kalitelerinin orta seviyede olduğu 
sonucuna varılmıştır. Ayrıca engelli üniversite öğrencilerinin aktivite performansını oluşturan 
kişi, çevre, aktivite bileşenlerini ayrıntılı şekilde tanımlayacak değerlendirmelere ihtiyaç 
olduğu vurgulanmıştır.
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Bir başka çalışmada ise Ege Üniversitesi’ndeki engelli öğrenciler ve görevli engelli 
personelin sorunları ve yükseköğretim engeliler danışma ve koordinasyon yönetmeliği 
hakkındaki görüşleri incelenmiştir (Piştav Akmeşe, 2018). Betimsel desendeki bu 
araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Bu bağlamda, 10 engelli üniversite öğrencisi ve 10 engelli idari personel ile 
yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler 40 kategori, 10 alt tema 
ve 3 ana temada betimlenmiştir. Belirlenen ana temalar; “Okul/İş yaşamına yerleşme öncesi 
dönem”, “Okul/İş yaşamına başlangıç süreci” ve “Okul/İş yaşamına yerleştikten sonraki 
süreç” şeklindedir. Sonuç olarak gerek öğrencilerin gerekse engelli personelin yükseköğretim 
kurumundaki fiziksel düzenlemeler, yasal haklar, sosyal katılım konularında benzer görüşlere 
sahip oldukları, engelli bireyler için yapılan düzenlemelerin yetersiz olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Tekin (2019) tarafından gerçekleştirilen nitel bir çalışmada da Konya’da bulunan iki 
devlet üniversitesinde eğitimine devam eden engelli bireylerin eğitim yaşamlarında 
karşılaştıkları sorunlar araştırılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılarak görme, işitme ve ortopedik engelli öğrencilerden toplanmıştır. Araştırmaya 5 
görme, 5 işitme ve 5 ortopedik olmak üzere 15 engelli öğrenci katılmıştır. Elde edilen veriler 
betimsel olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular engelli 
bireylerin genel olarak yaşamlarında karşılaştıkları sorunların üniversite eğitim sürecinde de 
devam ettiğine yönelik bulgular olmuştur. Engelli öğrencilerin karşılaştıkları fiziksel ve 
mimari yapısal sorunlar başta olmak üzere eğitim sürecinin paydaşlarından olan 
akademisyenler, engelsiz öğrenciler ile üniversitelerin ulaşım ve barınma imkanlarından 
kaynaklı sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.

Alanyazındaki engelli üniversite öğrencilerine yönelik araştırma sonuçları 
incelendiğinde, birtakım sorunlarla karşılaştıkları görülmektedir. Bu bağlamda engelli 
üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeylerinin belirlenmesi, yaşadıkları sorunların 
tespit edilerek çözüme kavuşturulması açısından önemlidir. Bu araştırmanın temel sorusu 
“Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeyleri nedir?” şeklinde ifade edilebilir. 
Ayrıca aşağıdaki alt problemlere de cevap aranmıştır:

1. Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeyleri cinsiyete göre farklılık 
göstermekte midir?

2. Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeyleri yaşa göre farklılık 
göstermekte midir?

3. Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeyleri engel türüne göre 
farklılık göstermekte midir?

4. Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeyleri ekonomik düzeye göre 
farklılık göstermekte midir?
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YÖNTEM

Betimsel tarama modelinde olan bu araştırmada nicel veri toplama ve analiz teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencileri 
oluşturmaktadır. Örneklem belirlenirken zincirleme (kartopu) örnekleme yöntemi 
uygulanmıştır. Zincirleme (kartopu) örnekleme yöntemi, özellikle nadir görülen durumları 
incelemede bu özellikte bir bireyle temas kurulmasının ardından, bu bireyin yardımıyla diğer 
bir bireyle görüşüp zincirleme olarak örneklemi oluşturma işlemidir (Kılıç, 2013). Ulaşılan 
kişilere araştırmanın amacı açıklanarak gönüllü olanlar araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler 
2021 yılının Şubat ve Mart aylarında online olarak toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla, 
araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile Bucuka (2020) tarafından 
geliştirilen “Engellilerde Sosyal Dışlanma Ölçeği” (ESDÖ) kullanılmıştır. Engellilerin 
yaşadıkları sosyal dışlanmayı belirlemek amacıyla kullanılan ESDÖ’de 25 madde 
bulunmaktadır. Beş dereceli Likert tipindeki ölçeğin puanlaması Hiçbir Zaman 1, Nadiren 2, 
Bazen 3, Çoğunlukla 4 ve Her Zaman 5 puan şeklindedir. Bu nedenle ölçekten elde 
edilebilecek en düşük puan 25, en yüksek puan ise 125'tir. Toplumsal hayata katılımdan 
dışlanma, temel hizmetlere erişimden dışlanma ile gelir yoksunluğu ve ekonomik alandan 
dışlanma olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, çeşitli engelli gruplarına 
uygulandığında ortalama puan yükseldikçe engellilerin yaşadıkları sosyal dışlanma 
derecesinin de arttığı söylenebilir. Verilerin analizinde SPSS 22 (Statistical package for social 
sciences) programı kullanılmıştır. 
BULGULAR 
Araştırma kapsamındaki engelli üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri ve 
tanımlayıcı istatistik bulguları şu şekildedir: 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Bilgilerinin Dağılımı

Demografik değişkenler
Öğrenciler

n %

Cinsiyet
Kadın 28 56
Erkek 22 44

Yaş
18-24 yaş arası 24 48
25-30 yaş arası 14 28
31 yaş ve üzeri 12 24

Engel türü
Görme engelli 33 66
Ortopedik engelli 12 24
Diğer engeller 5 10

Ekonomik düzey
Alt gelir düzeyi 10 20
Orta gelir düzeyi 34 68
Üst gelir düzeyi 6 12
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Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğrencilerin %56’sının kadın, %44’ünün 
erkek olduğu; %48’inin 18-24 yaş arasında, %28’inin 25-30 yaş arasında ve %24’sinin ise 31 
yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %66’sı görme engelli, %24’ü 
ortopedik engelli ve %10’u diğer engel gruplarındandır (işitme engeli ve kronik hastalıklar). 
Ekonomik düzeyleri bakımından ise %20’si alt, %68’i orta ve %12’si ise üst gelir 
düzeyindedir.
Öğrencilerin ölçekten aldıkları puanların normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek 
için Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2. Ölçeğin Alt Boyutlarına Göre Öğrencilerin Puanlarının Betimsel İstatistikleri

Boyut n Ortalama S.s.
Shapiro-Wilk Normallik Testi
İstatistik sf p

Toplumsal hayata katılımdan 
dışlanma alt boyutu

50 24,16 6,3 ,974 50 ,322

Temel hizmetlere erişimden
dışlanma alt boyutu

50 20,38 5,1 ,977 50 ,434

Gelir yoksunluğu ve ekonomik 
alandan dışlanma alt boyutu

50 19,96 6,1 ,966 50 ,165

Ölçekten elde edilen toplam 
puan

50 64,5 14,98 ,981 50 ,582

Tablo 2’de, ölçeğin alt boyutlarından ve toplamından elde edilen puanların normallik testi 
sonuçlarının p>0.05 olduğu görülmektedir. Buna göre veriler normal dağılım göstermektedir. 
Bu nedenle verilerin analizinde bağımsız gruplarda t-testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın birinci alt problemi olan “Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma 
düzeyleri cinsiyete göre farklılık göstermekte midir?” sorusuna cevap bulmak amacıyla t-testi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 3’te yer almaktadır. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre t-testi 
Sonuçları

Boyut Cinsiyet n Ortalama S.s. t p

Toplumsal hayata katılımdan 
dışlanma alt boyutu

Kadın 28 25,32 6,44
-1,46 ,149

Erkek 22 22,68 6,16

Temel hizmetlere erişimden 
dışlanma alt boyutu

Kadın 28 20,85 5,4
-,73 ,467

Erkek 22 19,77 4,91

Gelir yoksunluğu ve ekonomik 
alandan dışlanma alt boyutu

Kadın 28 19,35 5,65
,77 ,440

Erkek 22 20,72 6,8

Ölçekten elde edilen toplam 
puan

Kadın 28 65,53 14,96
-,54 ,587

Erkek 22 63,18 15,25
        *p<0,05 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, bağımsız örnekler t-testi sonucuna göre kadın öğrenciler ile erkek 
öğrencilerin sosyal dışlanma ölçeğinin alt boyutları ile ölçeğin toplamından aldıkları puan 
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.   

Tablo 4. Öğrencilerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Yaş Değişkenine Göre ANOVA Testi 
Sonuçları

Boyut Yaş n Ortalama S. s. F p
Toplumsal hayata 
katılımdan dışlanma 
alt boyutu

18-24 yaş arası 24 2,23 ,49
,644 ,530

25-30 yaş arası 14 2,26 ,64
31 yaş ve üzeri 12 2,03 ,67

Temel hizmetlere 
erişimden dışlanma 
alt boyutu

18-24 yaş arası 24 3,05 ,78
1,408 ,255

25-30 yaş arası 14 2,91 ,78
31 yaş ve üzeri 12 2,61 ,53

Gelir yoksunluğu ve 
ekonomik alandan 
dışlanma alt boyutu

18-24 yaş arası 24 3,05 ,89
1,717 ,191

25-30 yaş arası 14 2,81 ,86
31 yaş ve üzeri 12 2,48 ,80

Ölçekten elde edilen 
toplam puan

18-24 yaş arası 24 2,78 ,60
1,705 ,19325-30 yaş arası 14 2,66 ,65

31 yaş ve üzeri 12 2,37 ,58
*p<0,05 

Tablo 4’teki ANOVA testi sonucu, yaş değişkenine göre ölçeğinin alt boyutları ile ölçeğin 
toplamından alınan puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir.   

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 371 June 1-2, 2021



 
 

 

Tablo 5. Öğrencilerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Engel Türü Değişkenine Göre ANOVA 
Testi Sonuçları

Boyut Engel Türü n Ortalama S. s. F p
Toplumsal hayata 
katılımdan dışlanma 
alt boyutu

Görme engelli 33 2,15 ,60
1,573 ,218

Ortopedik engelli 12 2,41 ,54
Diğer engeller 5 1,90 ,41

Temel hizmetlere 
erişimden dışlanma 
alt boyutu

Görme engelli 33 3,00 ,60
10,411 ,000*

Ortopedik engelli 12 3,16 ,74
Diğer engeller 5 1,71 ,34

Gelir yoksunluğu ve 
ekonomik alandan 
dışlanma alt boyutu

Görme engelli 33 2,78 ,83
2,913 ,064

Ortopedik engelli 12 3,28 ,91
Diğer engeller 5 2,25 ,79

Ölçekten elde edilen 
toplam puan

Görme engelli 33 2,64 ,60
5,234 ,009*Ortopedik engelli 12 2,95 ,54

Diğer engeller 5 1,96 ,45
*p<0,05 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, toplumsal hayata katılımdan dışlanma alt boyutu ve gelir 
yoksunluğu ve ekonomik alandan dışlanma alt boyutu puanları için engel türü gruplarının 
ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Ancak Temel 
hizmetlere erişimden dışlanma alt boyutu ile ölçekten elde edilen toplam puan ortalamaları 
arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Farklılığın hangi gruptan 
kaynaklandığının belirlenmesi için yapılan LSD testine göre; görme ve ortopedik engelli 
öğrencilerin temel hizmetlere erişimden dışlanma düzeyi ile genel sosyal dışlanma düzeyleri, 
diğer engel grubundaki öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olup, görme ve ortopedik 
engelli öğrencilerin sosyal dışlanma düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılık 
bulunmamaktadır.
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Tablo 6. Öğrencilerin Sosyal Dışlanma Düzeylerinin Ekonomik Düzey Değişkenine Göre 
ANOVA Testi Sonuçları

Boyut Ekonomik Düzey n Ortalama S. s. F p

Toplumsal hayata 
katılımdan dışlanma 
alt boyutu

Alt gelir düzeyi 10 2,79 ,39
8,552 ,001*

Orta gelir düzeyi 34 2,05 ,53
Üst gelir düzeyi 6 2,03 ,54

Temel hizmetlere 
erişimden dışlanma 
alt boyutu

Alt gelir düzeyi 10 3,45 ,64
4,451 ,017

Orta gelir düzeyi 34 2,82 ,74
Üst gelir düzeyi 6 2,50 ,29

Gelir yoksunluğu ve 
ekonomik alandan 
dışlanma alt boyutu

Alt gelir düzeyi 10 3,95 ,53
19,248 ,000*

Orta gelir düzeyi 34 2,66 ,70
Üst gelir düzeyi 6 2,07 ,59

Ölçekten elde edilen 
toplam puan

Alt gelir düzeyi 10 3,40 ,41
15,020 ,000*Orta gelir düzeyi 34 2,51 ,53

Üst gelir düzeyi 6 2,20 ,40
*p<0,05 

Tablo 6’daki ANOVA testi sonucu, ekonomik düzey değişkenine göre ölçeğinin temel 
hizmetlere erişimden dışlanma alt boyutundan alınan puan ortalamaları arasında anlamlı bir 
fark bulunmadığını göstermektedir (p>0,05). Ancak toplumsal hayata katılımdan dışlanma alt 
boyutu ve gelir yoksunluğu ve ekonomik alandan dışlanma alt boyutu puanları ile ölçekten 
elde edilen toplam puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmaktadır 
(p<0,05). Farklılığın hangi gruptan kaynaklandığının belirlenmesi için yapılan LSD testine 
göre; alt gelir düzeyindeki öğrencilerin toplumsal hayata katılımdan dışlanma, gelir 
yoksunluğu ve ekonomik alandan dışlanma ve toplam sosyal dışlanma puan ortalamaları, orta 
ve üst gelir düzeyindeki öğrencilerden anlamlı derecede yüksektir. Orta ve üst gelir 
düzeyindeki öğrencilerin sosyal dışlanma düzeyleri arasında ise anlamlı düzeyde farklılık 
bulunmamaktadır.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Engelli üniversite öğrencilerinin sosyal dışlanma düzeylerinin incelenmesi amacıyla 
yapılan bu betimsel araştırmanın sonuçları, katılımcıların bazen sosyal dışlanma ile 
karşılaştıklarını göstermektedir. Cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre sosyal dışlanma düzeyleri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, engel türü ve ekonomik düzey grupları arasında 
bazı alt boyutlarla toplam sosyal dışlanma düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. 
Buna göre, görme ve ortopedik engelli öğrencilerin temel hizmetlere erişimden dışlanma 
düzeyi ile genel sosyal dışlanma düzeyleri, diğer engel grubundaki öğrencilerden anlamlı 
derecede yüksek olup, görme ve ortopedik engelli öğrencilerin sosyal dışlanma düzeyleri 
arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle görme ve ortopedik 
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engelli öğrencilerin, temel kamusal hizmetlerden yararlanma konusunda gereken destekten 
yoksun kaldıkları söylenebilir. Alt gelir düzeyindeki öğrencilerin toplumsal hayata katılımdan 
dışlanma, gelir yoksunluğu ve ekonomik alandan dışlanma ve toplam sosyal dışlanma puan 
ortalamaları, orta ve üst gelir düzeyindeki öğrencilerden anlamlı derecede yüksektir. Kısacası 
engelli üniversite öğrencilerinin alt gelir düzeyinde olanlar, sosyal dışlanmanın içinde yer alan 
ekonomik dışlanmaya da maruz kalmaktadır. Ayrıca ekonomik dışlanma, sosyal yaşamla 
bütünleşmesini de zorlaştırmaktadır (Çakır, 2002). Benzer şekilde Dökmen ve Kışlak (2004) 
yaptıkları araştırma ile engelli üniversite öğrencilerinin daha az sinemaya-tiyatroya gittiğini, 
daha az kitap okuyup sosyal ekinliklere daha az katıldıklarını ortaya koymaktadır.

Anayasamız ile güvence altına alınan eğitim hakkı, sağlık hakkı, sosyal ve topluma 
tam katılım hakkı her bireyin temel hakkıdır. Bu bağlamda engelli bireylerin topluma tam 
katılımının desteklenmesi için özellikle eğitim-öğretim ortamında engelli bireylerin bilgi, 
beceri ve yetkinlikleri kazanmaları, bağımsız hayata geçişleri ve hayatta bağımsız yaşamlarını 
sürdürebilmeleri için düzenlemeler yapılması gerekmektedir (Piştav Akmeşe, 2018). Sınırlı 
sayıda öğrenci ile yapılan bu çalışmanın engelli üniversite öğrencilerinin yaşadıkları sosyal 
dışlanma sorununa dikkat çekmesi bakımından önem taşıdığı düşünülmektedir. İleride 
yapılacak araştırmalar için, daha geniş örneklemli ve sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 
yapılması önerilebilir. Ayrıca yapılan bu araştırma sonuçları dikkate alındığında, üniversite 
öğrenim gören engelli öğrencilerin sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılması çok 
önemlidir. 
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ÖZET

Nörogelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrum bozukluğu, tıptan eğitim ve sanata 

kadar birçok bilimsel araştırmaya konu olmaktadır. Günümüzde görülme sıklığının 

artmasından dolayı son yıllarda konu ile ilgili yapılan çalışmaların sayısında da artış 

gözlenmektedir. Buna karşın hâlâ nedenleri ve tedavisi konusunda oldukça fazla bilinmeyen 

bulunmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu olan kişilerde, erken çocukluk döneminde sosyal 

iletişimde yetersizlikler ve tekrarlayıcı davranışlar görülmeye başlamaktadır. Ancak otizme 

özgü belirtilerin şiddeti her bireyde farklılık göstermektedir. Başka bir ifadeyle kimi otizmli 

kişilerde daha hafif, kimilerinde daha ağır düzeyde iletişim yetersizlikleri ve tekrarlayıcı 

davranışlar görülmektedir. Tüm özel gereksinimi olan bireylerde olduğu gibi özel eğitime 

erken yaşta başlanması hem sosyal becerilerin kazandırılması hem de istenmeyen tekrarlayıcı 

davranışların azaltılması açısından etkili olmaktadır. Ayrıca otizmli bireylerin bir kısmında 

görülen savant sendromu, kişinin genel zekâ düzeyinin ortalamanın altında olup bir ya da 

birden fazla alanda sıra dışı becerilerin olması şeklinde tanımlanmaktadır. Olağanüstü 

yetenekleriyle dikkat çeken otizmli kişilerden biri de Stephen Wiltshire’dır. Erken yaşta özel 

eğitim almaya başlayan Wiltshire, iletişim aracı olarak resmi kullanmaya başlayınca, resme 

olan yeteneği keşfedilmiştir. 2005 yılında kısa bir helikopter gezintisinin ardından şehirleri 

hafızasından karakalemle dev tuvallere panoramik olarak çizmesi ona canlı kamera unvanını 

kazandırmıştır. 2005 yılında Tokyo'dan başlayarak, aralarında Roma, Hong Kong, Frankfurt, 

Madrid, Kudüs, Londra, Sidney, New York, Singapur ve İstanbul’un da olduğu birçok şehri 

çizmiştir. Hakkında çeşitli kitaplar yazılmış olan Wiltshire, Londra'da kendi sanat galerisinde 

çalışmalarını sürdürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: otizm, savant sendromu, şehir 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 376 June 1-2, 2021



 
 

 

CITY DRAWINGS OF ARTIST WITH AUTISM 

ABSTRACT 

Autism spectrum disorder, which is a neurodevelopmental disorder, is the subject of 

many scientific researches from medicine to education and art. Due to the increase in its 

prevalence today, there has been an increase in the number of studies on the subject in recent 

years. However, there is still quite a lot of unknown information about its causes and 

treatment. In people with autism spectrum disorder, inadequacy in social communication and 

repetitive behaviors begin to be seen in early childhood. However, the severity of symptoms 

specific to autism differ in each individual. In other words, some people with autism have 

milder, others have more severe communication deficiencies and repetitive behaviors. As with 

all individuals with special needs, starting special education at an early age is effective in both 

gaining social skills and reducing unwanted repetitive behaviors. In addition, savant 

syndrome, which is seen in some individuals with autism, is defined as the general 

intelligence level of the person is below the average and extraordinary skills in one or more 

fields. Stephen Wiltshire is one of the people with autism that attracts attention with his 

extraordinary abilities. Wiltshire, who started to receive special education at an early age, 

began to use painting as a communication tool, and his talent for painting was discovered. In 

2005, after a short helicopter tour, drawing the cities from his memory on giant canvases with 

charcoal in panoramic view earned him the title of live camera. Starting from Tokyo in 2005, 

he drew many cities including Rome, Hong Kong, Frankfurt, Madrid, Jerusalem, London, 

Sydney, New York, Singapore and Istanbul. He continues his work in his own art gallery in 

Wiltshire, London, about which several books have been written. 

Keywords: Autism, savant syndrome, city

GİRİŞ

Otizm Spektrum Bozukluğu

Günümüzde görülme sıklığı giderek artmakta olan otizm, nörogelişimsel bir bozukluktur. 

Erken çocukluk döneminde, sosyal iletişim ve etkileşimdeki yetersizlikler ve tekrarlayıcı 

davranışlar temel özellikleridir. Leo Kanner, otizmli çocukları gecikmiş dil gelişimleri olan, 

iyi bir belleğe sahip, kendiliğinden başlattığı davranışları oldukça sınırlı, stereotip hareketlere 
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sahip, iletişim kurmada zorluk çeken, cansız nesne veya resimleri tercih eden çocuklar olarak 

betimlemiştir (Darıca, Abidoğlu ve Gümüşcü, 2011: 17). Amerikan Psikiyatri Birliği

tarafından hazırlanan Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) DSM-5’te, daha önce Yayın Gelişimsel Bozukluk 

başlığı altında yer alan tanı başlıklarını, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olarak daha geniş 

kategori içinde toplamıştır (Kadak, Meral, 2019). Tanı ölçütlerinde ise sosyal iletişim ile 

toplumsal etkileşimde süregiden eksiklikler ve sınırlı, yineleyici davranış örüntüleri yer 

almaktadır. 

Tüm özel gereksinimi olan bireylerde olduğu gibi özel eğitime erken yaşta başlanması 

hem sosyal becerilerin kazandırılması hem de istenmeyen tekrarlayıcı davranışların 

azaltılması açısından etkili olmaktadır. Ancak otizme özgü belirtilerin şiddeti her bireyde 

farklılık göstermektedir. Başka bir ifadeyle kimi otizmli kişilerde daha hafif, kimilerinde daha 

ağır düzeyde iletişim yetersizlikleri ve tekrarlayıcı davranışlar görülmektedir. Otizmli 

çocuklarda en sık görülen davranış problemlerinden biri olan stereotipiler yani tekrarlayıcı 

hareketler; sağa-sola veya öne-arkaya doğru sallanma, cisimleri çevirme, amaçsızca dolanma, 

el çırpma, parmaklarına tuhaf şekiller verme, parmaklarını gözlerinin önünde hareket ettirme, 

parmaklarıyla havada birtakım şekiller oluşturma, elin ritmik hareketleriyle yavaşça kulak-el 

gibi diğer vücut parçalarına vurma, aynı ezgiyi üst üste saatlerce mırıldanma şeklinde 

olmaktadır (Kaplan ve Sadock, 2004). Stereotipik davranışlar, özellikle gergin, sıkıntılı ya da 

kaygılı oldukları durumlarda artış göstermektedir (Wing, 1996). OSB'de son 20 yıl içerisinde 

görülme sıklığında artış eğilimi izlenmektedir (Kadak, Meral, 2019).

Savant Sendromu

Ayrıca otizmli bireylerin bir kısmında görülen savant sendromu, kişinin genel zekâ 

düzeyinin ortalamanın altında olup bir ya da birden fazla alanda sıra dışı becerilerin olması 

şeklinde tanımlanmaktadır (Durukan ve Türkbay, 2010). Savant sendromu olan bireylerin 

resim, sayı, müzik, bellek alanları, erken gelişmiş kavramsal veya görsel motor yetenekleri 

gibi alanlarda olağanüstü yetenekleri olabilmektedir. Bazıları otobüs hareket saatlerini 

ezberleme, takvim hesaplama, çok basamaklı sayılarda işlem gibi görsel ve işitsel bellekle 

ilgili yeteneklere sahiptir. Bellek gücünün yanı sıra, hiperleksi olarak tanımlanan kendi başına 

okuma yazma öğrenebilen, okuduğunu anlamasa da akıcı bir şekilde okuyabilen ve kısa 

sürede ezber yapabilen otizmli bireylerin de olduğu belirtilmektedir (Wing, 2012). Savantların 
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yetenekleri 5 kategoride görülmektedir ve bu kategoriler müzik, sanat, takvim hesabi, 

matematik ve mekanik ya da uzamsal becerilerdir (Treffert, 2009). 

OTİZMLİ RESSAM: STEPHEN WILTSHIRE

Olağanüstü yetenekleriyle dikkat çeken otizmli kişilerden biri de Stephen 

Wiltshire’dır. 1974 yılında Londra’da doğmuştur. Erken çocukluk döneminde hem 

akranlarıyla hem de yetişkinlerle iletişim kurma konusunda sorunlar yaşamıştır. Üç yaşında 

babasını kaybetmesinin ardından psikolojik çöküntü yaşamış ve sonrasında otizm tanısı 

konmuştur. Kişilerarası ilişkilerde ciddi sıkıntılar yaşayan Wiltshire, beş yaşında özel 

gereksinimli çocuklara eğitim veren bir okula gittiğinde iletişim aracı olarak resmi 

kullanmaya başlamıştır. Resme olan yeteneğinin keşfedilmesinin ardından, özellikle dış 

dünyayı resmederek resimleri kaydedilen ve yayınlanan tek otizmli sanatçı olarak dünya 

çapında üne kavuşmuştur. Farklı stili ile, Londra otobüslerini, önemli heykelleri ve tarihi 

yapıları çizmesi sonucunda İngiliz Kraliyet Akademisi tarafından “En İyi Çocuk Sanatçı”

seçilmiştir. Hakkında çeşitli kitaplar yazılmış olan Wiltshire, Londra'da kendi sanat 

galerisinde çalışmalarını sürdürmektedir (Yücel, 

2019). 

Görsel 1. İngiltere’nin başkenti Londra’nın havadan görüntüsünün çizimi

        Görsel 2. Londra  

2005 yılında kısa bir helikopter gezintisinin ardından şehirleri hafızasından karakalemle dev 

tuvallere panoramik olarak çizmesi ona canlı kamera unvanını kazandırmıştır. 
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Görsel 3. Stephan Wiltshire, Belleğinden Aktardığı Kent Çizimleri (Yedikardeş, 2018)

İlk olarak 2005 yılında Tokyo'yu çizmesiyle başlamış, sonrasında Roma, Hong Kong, 

Frankfurt, Madrid, Dubai, Kudüs, Londra, Sidney, Şangay, Brisbane, New York, Singapur, 

İstanbul, Houston, Mexico City ve Doha'yı çizmiştir (Wiltshire, 2021). 

Görsel 4. Singapur, 2014 
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Fotoğrafik hafızası sayesinde birçok şehri gezip resmini çizmiştir. 2014 yılının Eylül ayında 

İstanbul’a gelmiştir. İstanbul'un üzerinde 45 dakikalık helikopter gezisinden sonra; 5 günde, 4 

metre uzunluğundaki dev bir tuvale İstanbul’un da ayrıntılı panoramik resmini çizmiştir. 

Görsel 5. İstanbul, 2014

TARTIŞMA

Stephen Wiltshire, özel gereksinimli bireylerin de kendi yetenekleri doğrultusunda eğitim 

aldıkları zaman başarılı bir hayat sürebileceklerini göstermesi açısından önemli bir örnektir. 

Günümüzde otizm spektrum bozukluğunun görülme sıklığı artmaktadır. Buna bağlı olarak 

eğitimde de yeni yöntem ve teknikler denenmektedir. Özel gereksinimli bireyler için, özel 

eğitim desteğine mümkün olduğu kadar erken yaşta başlanması çok önemlidir. 

Tıpkı normal gelişim gösteren kişilerde olduğu gibi, özel gereksinimli kişiler arasında da 

bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Başka bir ifadeyle, özel gereksinimli kişilerin farklı 

yetenek ve ilgilileri olduğu bilinmektedir. Bu kişilerin özelliklerine uygun eğitim sayesinde 

yetenek ve ilgileri keşfedilerek kendilerini geliştirmelerine imkan tanıması çok önemlidir. 
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Böylece toplumla kaynaşmaları ve yeteneklerine uygun meslekleri seçerek başarılı bir hayat 

sürmeleri mümkün olacaktır.

Türkiye’de de özel gereksinimli bireylerin eğitiminde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu 

bağlamda, özel gereksinimi olan çocukların yeteneklerinin keşfedilmesi ve yeteneklerine 

uygun eğitim almaları çok önemlidir. Özellikle sanat ve spor, özel gereksinimli çocukların 

eğitiminde yer almalıdır. Böylece yetenekleri belirlenip uygun şekilde geliştirilebilir.

Ersöz Ünal (2006) sanat eğitiminin otizmli çocukların duyusal problemleri üzerine etkisini 

incelemek amacıyla deneysel bir çalışma yapmıştır. Deney ve kontrol grubu olarak iki ayrı 

gruba ayrılan 19 otizm tanısı almış çocuğa duyusal değerlendirme formu uygulanmıştır. 

Deney grubundaki çocuklara üç aylık sürede, haftada iki gün sanat eğitimi verilmiştir. Sonra 

tekrar duyusal değerlendirme formu uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, uygulanan sanat 

eğitimi programının çocukların duyusal problemlerinin giderilmesi üzerine etkili olabileceğini 

göstermektedir. Benzer bilimsel çalışmaların yapılarak etkili yöntemlerin uygulamalarda 

kullanılması ile özel gereksinimli çocukların güçlü yönleri desteklenip geliştirilebilir.     

SONUÇ

Özel gereksinimli bireylerin hakları ve eğitimleri konusunda günümüzde toplumsal 

farkındalık artmakta ve buna bağlı olarak önemli çalışmalar yapılmaktadır. Engelli bireylerin 

yapamadıklarına değil de yapabildiklerine odaklanmak, hem onların kendilerini geliştirme 

fırsatı sunacak hem de topluma katkı sağlayan etkin bireyler olmalarının yolunu açacaktır. 

Böylece hem iletişim alanında hem de diğer günlük becerilerde yaşadıkları problemler 

azalacaktır.   

Stephen Wiltshire, erken yaşta özel eğitim desteği alması sayesinde yeteneği 

keşfedilmiş bir sanatçı olarak dünya çapında başarılara imza atmıştır. Bu başarı, benzer 

şekilde iletişim problemleri yaşayan otizmli bireyler için bir umut kaynağı olabilir. Görsel 

sanat eğitimi gerek normal gelişen gerekse otizm gibi engeli olan çocuklarda, kendi iç 

dünyalarını dışa vurmalarına, yapılan grup çalışmalarıyla toplumsallaşmalarına ve motor 

beceri durumlarının daha sağlıklı gelişmesine katkı sağlayabilir (Doğan, 2020). Kişilerarası 

iletişimde problem yaşayan otizmli çocuklar için görsel sanatlar, iletişim problemlerini 

azaltabilir. Bu bağlamda, otizmli çocukların eğitiminde görsel sanatlara yer verilmesi, görsel 

sanatlara yetenekli olanların belirlenerek yeteneklerinin geliştirilmesi faydalı olabilir.  
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Abstract 
Glass fiber fabric/epoxy composite is widely used industrial materials in many of 

application areas such as train, vehicles, ship, aircraft, etc. due to their strength and light 
weight. However, their sound and thermal insulation properties are problem. Thus, in this 
study, their thermal properties and sound absorption insulation properties have been improved 
by use of polystyrene polymer. It has been seen that sound absorption coefficient increases as 
the gap thickness between the sample and wall of measurement device increases from 1 cm to 
2 cm due to the vibrational damping. While there is no sound absorption insulation for 
reference composite material, maximum sound absorption coefficient increases to 0.57 (800 
Hz) Hz) for 1 cm gap thickness and 0.73 (630 Hz) for 2 cm gap thickness, respectively, after 
polystyrene polymer is included into composite structure. Including polystyrene polymer 
results in slightly improvement of thermal insulation, i.e., increase of effusivity from 898 to 
905 (W√(s)/ m2K) and decrease of thermal conductivity (from 0.55 W/mK to 0.54 W/mK). 
Thermal degradation decreases by addition of polystyrene, .i.e., the temperature for 1%weight 
loss is 323 oC and 350 oC for reference composite sample and composite with polystyrene, 
respectively, while the temperature for 7%weight loss is 362 oC and 375 oC for reference 
composite sample and composite with polystyrene, respectively. Temperature differences 
between reference composite and composite with polystyrene decrease from 27 oC to 13 oC as 
the percentage of weight loss increases from 1% to 7%. 

Keywords: Glass fiber fabric/epoxy composite, polystyrene thermal insulation, sound 
insulation 

INTRODUCTION 

Fiber reinforced composites have been widely used in many application areas 
including automobile, train, aerospace and marine applications due to its mechanical and 
physical properties like high specific strength and specific stiffness. Over the years, numerous 
numbers of studies have been reported on mechanical properties of fiber reinforced 
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composites. Recently, the composite materials with enhanced sound absorption and insulation 
properties as well as high mechanical properties have been received increasing attention in 
variety of industrial applications.  

Since the composite materials, which reduce the vibration, lower the sound and 
provide the thermal insulation are of great importance in many engineering structures, most of
the researchers have focused on the use of natural fibers to improve the sound absorption and 
thermal insulation properties of polymer composites. 

  

Glass fiber, used in various industries (automotive, aerospace, marine and etc.), has 
higher mechanical strength and durability compared to natural fiber-based epoxy composites 
and is a widely available and relatively inexpensive material for use as a reinforcing fiber [1-
5]. With that mind, this study aimed to improve the sound absorption and thermal insulation 
properties of glass fiber fabric/epoxy composites by the incorporation polystyrene polymer as 
a filler. 

MATERIALS AND METHODS 

Materials  

Glass fiber fabric (500 g/m², weft density: 2 pcs/cm, warp density: 2 pcs/cm), epoxy resin 
(F-1564) and hardener (F-3487) were supplied from Fibermak Composites (Turkey). 
Polystyrene (PS, Sabic, d:1.05g/cm³) was provided from Sabic while tetrahydrofuran (THF) 
was purchased from Sigma Aldrich.  

Production of Reference Glass Fiber Fabric/Epoxy Composites 

The epoxy resin/hardener mixture was prepared with a weight ratio of 3:1 resin to 
hardener. Subsequently, the mixture was degassed for 15 min in a vacuum oven without 
heating. An equal amount of epoxy resin/ hardener mixture was applied to each layer of 6 
plies of glass fiber fabrics in 00 and 900 direction (0,90) using hand lay-up process, giving 300 
x 300 mm composite plates. Obtained composite samples were kept waiting for 48 hours 
under room temperature for curing process.  

Production of PS-doped Glass Fiber Fabric/Epoxy Composites 

A polystyrene solution was prepared by dissolving PS in THF solvent at 40 oC for 8 
hours. The solution was degassed for 15 min in a vacuum oven without heating. Then, PS 
solution including 2% (w:w) PS in epoxy hardener was added to the epoxy/hardener mixture, 
which was prepared by following the same procedure with the production of reference 
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composite samples. This is followed by degassing for 15 min without heating to prevent 
curing.  

Evaluation of Sound Absorption Coefficient (SAC) and Thermal Properties  

Sound absorption coefficient was determined in the range of 50-6500 Hz using a small 
(29 mm diameter) and large (100 mm diameter) impedance tube set up (BIAS branded 
"TestSens Sound Tube) according to ASTM E-2611, ASTM E-1050, ISO 10534-2 standards 
[6]. Sound absorption teste were performed for 1 cm and 2 cm gap thickness between the test 
sample and the wall of the device.  

Thermal insulation properties were analyzed by measuring the thermal conductivity 
coefficient and effusivity values using TCi thermal conductivity analyzer (C-Therm 
Technologies Ltd.). In order to evaluate the thermal resistance, TGA test were performed with 
a temperature increase rate of 10 oC/min under a nitrogen gas atmosphere. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Sound absorption coefficient of the composite samples were illustrated in Figure 1. As 
can be seen from Figure 1, as the gap thickness increased from 1 cm to 2 cm during sound 
absorption coefficient measurement, the maximum sound absorption coefficient of both 
reference and PS-doped composite samples with a 2 cm gap thickness was found to be 
higher than those of 1 cm gap thickness. This may be attributed to the increased vibrational 
damping effect. 

The maximum sound absorption coefficient of PS doped-glass fiber fabric/epoxy 
composites was higher than the reference ones, for both 1 and 2 gap thickness. The 
maximum sound absorption coefficient of PS-doped glass fiber epoxy composites with 1 cm 
and 2 cm gap thickness was observed as 0.57 at 800 Hz and 0.73 at 630 Hz, respectively. 
The increase in gap thickness from 1 cm to 2 cm resulted in improved sound absorption 
coefficient at lower frequency.  
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Figure 1. Sound absorption coefficient of reference and PS-doped glass fiber fabric/epoxy 
composites 

The thermal conductivity coefficient and effusivity were found to be 0.55 W/mK and 
905 W 1/s / m2.K for the reference sample, respectively, and 0.54 W/mK and 898 1/s / m2.K for 
the PS-doped samples, respectively. This suggests that thermal conductivity increased with PS
incorporation, resulting in enhanced thermal insulation. 

As can be seen from the TGA analysis results in Figure 2, the thermal degradation 
temperature of the PS-doped composite sample was always higher than that of reference one, 
indicating that it has higher thermal resistance. The temperature at which there is a 1% weight 
loss was 323 oC in the reference sample and 350 oC in the sample with PS-doped sample, 
indicating a temperature difference of approximately 27 oC. On the other hand, the 
temperature at which 7% weight loss occurred was 362 oC for the reference sample and 375 
oC for the PS-doped sample with a temperature difference of approximately 13 oC.
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Figure 2. TGA analysis results of composite samples 

CONCLUSION 

In this study, glass fiber fabric/epoxy composites and PS-doped glass fiber 
fabric/epoxy composites were produced in 00 and 900 direction (0,90) using hand lay-up 
process to evaluate their sound absorption and thermal insulation properties. The results 
indicates that the sound absorption and thermal insulation properties of glass fiber 
fabric/epoxy composite improved with the incorporation of polystyrene polymer. The 
maximum sound absorption coefficient of PS-doped glass fiber epoxy composites with 2 cm 
gap thickness was observed as 0.73 at 630 Hz while reference composite sample showed a 
maximum sound absorption coefficient of 0.27 at 4000 Hz with a gap thickness of 2 cm. 
Thermal conductivity coefficient and TGA analysis results show that thermal resistance of 
glass fiber fabric/epoxy composites improved with the incorporation of polystyrene polymer. 
All these finding obtained in this study will contribute the literature reported on glass epoxy 
composites used in many engineering areas such as train, vehicles, ship, aircraft.
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RF ENERGY HARVESTING DESIGN FOR ACTIVE SENSORS
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Özet

Gelişen teknolojiyle enerjiye olan ihtiyacın artması, yeni enerji kaynaklarının 
araştırılması ve mevcut kaynakların daha verimli kullanılması konusunu yeniden gündeme 
getirmiştir. Güneş, rüzgar, ısı, mekanik titreşim ve çevremizi saran elektromanyetik dalgalar 
önemli enerji kaynaklarıdır. Belirtilen enerji kaynakları arasında en çok kullanılan ve en fazla 
güç yoğunluğuna sahip olan Güneştir ancak güneş enerjisinden sadece Güneş varken 
yararlanılır. Benzer şekilde rüzgar enerjisinden de sadece rüzgar varken yararlanılır. Bu tür 
sorunlar bizi kesintisiz var olan bir kaynak bulmaya yönlendirmiştir. Günümüzde kullanılan 
cihazların yaydığı elektromanyetik dalgalar en önemli kesintisiz kaynaklardan biridir. RF 
hasatlama devreleri kullanılarak elektromanyetik dalga enerjilerini, cihazların kullanacağı 
gerilim seviyelerine çekmek mümkündür.

Aktif sensörlerin çalışabilmesi için  dışarıdan bir kaynak ile beslemek gerekmektedir 
ve birçok sensör yüksek güç tüketimine gerek duymamaktadır. Hasatlama sonucu elde edilen 
güç ile bu sensörleri kullanmak mümkündür.

Bu çalışmada, 2.4 GHz bandında hasatlama yapabilen bir RF enerji hasatlama tasarımı 
yapılacaktır. Tasarım; empedans uyumlandırma katı, doğrultucu, gerilim dengeleyici ve yük 
kısımlarından oluşacaktır. Yük çıkışına sensörü direkt olarak bağlayarak veya batarya 
üzerinden sensörü besleyerek kullanımın mümkün olabileceği analiz edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: RF Enerji Hasatlama, Aktif Sensör, RF, Enerji Hasatlama

Abstract

Along with developing technology, the demand for energy is also increasing. This 
issue brings forward the  searching new energy resources and using productively existing 
energy resources. The sun, wind, heat, mechanical vibration and electromagnetic waves 
surrounding us are important sources of energy. Among the above-mentioned energy sources , 
the sun is the most used and has the highest power density, but solar energy is used only when 
the sun is present. Similarly, wind energy is used only when there is wind. That kind of 
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problems led us to find uninterrupted energy resources. Electromagnetic waves emitted by 
electronic devices such as modem are one of the most important uninterrupted sources. By 
using RF energy harvesting circuit, it is possible to convert electromagnetic waves to voltage 
levels what electronic devices use. 

For active sensors it is necessary to feed with an external source and many sensors do not 
require high power consumption. It is possible to use these sensors with the power obtained 
by harvesting. 

In this study, an energy harvesting circuit will be designed which operate at 2.4 GHz 
frequency band. Design consists of impedance matching, rectifier, voltage regulator and load 
parts. It is analyzed that it is possible to use the sensor directly to the load output or by 
feeding the sensor through the battery 

Keywords: RF Energy Harvesting, Active sensors, RF, Energy Harvesting 

INTRODUCTION 

Highly demand of energy prompts us to find new energy sources. Existing energy 
sources are; sun, wind, heat, mechanical vibration, electromagnetic waves. We have methods 
to harvest energy from these energy resources. As an example, windmill is a device that 
harvest energy using wind power. Similarly solar panels harvest energy using semiconductor 
technology. Outdoor solar energy has the capability of providing power density of 15,000 
W/cm3 which is about two orders of magnitudes higher than other sources. However, solar 
energy is not an attractive source of energy for indoor environments as the power density 
drops down to as low as 10 – 20 W/cm3. Mechanical vibrations (300 W/cm3) and air flow 
(360 W/cm3) are the other most attractive alternatives. 

In previous studies, Ryan Reed et al using two patch antenna and in presence of a 
−10dBm signal at antenna port of combiner the system can charge a 33mF super capacitor to 
1.6V in 20 minutes. This sum up to the stored energy is around 42mJ, which is enough to 
power a 10mW sensor node for a period of 4 seconds. Hamza  Tafekirt et al found that  the 
simulated conversion efficiencies under 0 dBm are 57.8%, 55.8%, and 56.5% at three 
frequencies of 0.9, 1.8, and 2.45 GHz, respectively. The measured results have shown that the 
efficiency is above 46% in every band when the input power is 0 dBm. In”Strategy for 
Microwave Energy Harvesting From Ambient Field or a Feeding Source” article, presents a 
novel rectenna architecture tunable for 900 MHz–2.45 GHz operation, able to process RF 
input power in the −30 to +30 dBm (dB miliwatt) range with a peak efficiency of 80%. In 
another study indicated that, the simulated conversion efficiencies under 0 dBm are 57.8%, 
55.8%, and 56.5% at three frequencies of 0.9, 1.8, and 2.45 GHz, respectively. The measured 
results have shown that the efficiency is above 46% in every band when the input power is 0 
dBm. Final results confirm that the improved impedance matching can effectively improve 
the rectenna conversion effciency. 
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Harvesting Technology 

By means of advanced technology, electromagnetic waves can be found everywhere. RF 
Energy harvesting concept is applicable in this situation. RF energy harvesting circuits 
include four stages; impedance matching, rectifier, boost stage and load. As shown Figure 
3.Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.

Figure 3 Stages of Harvesting 

Antenna 

Antenna can be represented as an ac voltage source with a series impedance (see Figure 4 ) . 
In Fig.2 , S is the power density, PAV is the available power that the antenna can deliver to a 
matched load, and Ae is the effective area of the antenna. The series impedance basically 
comprises the radiation resistance (RS), the loss resistance (Rloss) and a reactive part (Xant). 
RS is a virtual resistance that emulates the power used for transmitting/receiving the 
electromagnetic wave. Rloss stems from the actual resistance of the elements that form the 
antenna (e.g. copper) and to dielectric losses. 

Figure 4 Equivalent electrical model for antenna
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Matching Circuit 

Matching networks are used to match the impedance of one system to another. When a 
load connected to a line whose characteristic impedance differs from the load, there will be 
reflections resulting in a reduction in the power delivered to the load. To maximize the power 
delivered to the load, or equivalently reduce the reflection, a lossless impedance network 
should be inserted between the load and the line.  Matching is important for several reasons;  

Maximum power is delivered when the load is matched to the line (assuming the 
generator is matched), and power loss in the feed line is minimized. 
Impedance matching sensitive receiver components (antenna, low-noise amplifier, 
etc.) may improve the signal-to-noise ratio of the system. 
Impedance matching in a power distribution network (such as an antenna array feed 
network) may reduce amplitude and phase errors.network) may reduce amplitude and 
phase errors. 

There are several methods of matching circuits(e.g. Single/Double/Triple stub Matching, 
Adding Series/Parallel LC ). Geneal simplified representation is shown in Figure 5.

Figure 5 Lossless network matching an arbitrary load impedance to a transmission line 

Rectifiying Stages 

Rectifier circuits provide a dc output voltage at the ensuing load. There are three main options 
for the rectifier: 

a diode (which, together with the antenna, forms a rectenna) , 
a bridge of diodes (or diode-connected transistors), 
a voltage rectifier multiplier  

There are many ways to rectifying circuits.  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 392 June 1-2, 2021



 
 

 

Figure 6 1-stage full-wave rectifier

In this case , a 1-stage rectifier composed of ideal diodes is considered, i.e. 0 V threshold 
voltage, no reverse current and infinite conductance in forward mode. The working principle 
of the 1-stage rectifier of Figure 6 is the following. Capacitor C1 and diode D1 shift the 
voltage Vin(t)  up at B, as C'1 and D'1 shift the voltage Vin(t) down at B'. Diode D2 and 
capacitor C2 rectify the voltage at B (AC and DC components), as D2 and C2 rectify the 
voltage at B'. After the transient, equilibrium is reached and the circuit enters its steady-state 
mode. In this mode, the rectifier delivers a constant output current Iout and a constant output 
voltage Vout. 
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DESIGN 

First thing to do is to design impedance matching stage. But it is essential to know impedance of the 
rest of the circuit. To calculate input impedance of the rectifying stage, we used ADS' Zin tool. As 
shown Figure 7.

Figure 7 Rectifier 

In this(Figure 7) component values and output voltage is taken from “RF Power Harvesting Rectenna” 
article, and diode parameters were taken from SMS7630 datasheet. Because of we will only calculate 
input impedance at an exact frequency, we only need one step. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 394 June 1-2, 2021



 
 

 

Figure 8 Input impedance 

By using input impedance(94.106+j*210.6), I designed matching circuit as in Figure 9. To determine 
type of matching method and values of components, I used ADS' smith chart tool. It can also be seen 
S11 parameter as shown Figure 10. Figure 11 shows that I can add this components(10.6 nH series 
inductor, 0.6 pF parallel capacitor) to input of the rectifier circuit.  

The parameters (S(11), S(21),S(22),S(12)) are given in Figure 12, as seen, return loss is around -45dB 
at 2.4 GHz. 

Figure 9 Smith chart b/w two terminal
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Figure 10 ADS smith chart

Figure 11 Series/Parallel components
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After ADS design, The base model circuit was simulated by using LtSpice and instead of SMS7630 
diode, ideal diode was used as shown Figure 13. 

Figure 13 Lt Spice Simulation 

As shown Figure 14 output voltage is around 415 mV and output current is 4 μA. Note that input 
wave is chosen Vpp =1V. As seen, output power is extremely low so it is need to special harvesting 
boost converter for this issue. 

Figure 12 Parameters 
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Figure 14 Output Voltage 

There are several boosting chip for energy harvesting circuits. The BQ25504 boost converter chip is 
found appropriate. The circuit design of  chip wasn't included in this study. But the specification of 
chip is  given in Figure 15. Instead of Solar Cell we have harvested dc voltage and according to 
datasheet of chip, input dc level is enough to boost. It can either connected to load directly or 
connected to battery. 

Figure 15 Main Boost Converter

Conclusion

At 2.4GHz RF energy harvesting is applied. The output of the harvesting node around 415mV. This 
voltage level is big enough to boost with booster called  bq25504. The BQ25504 high efficiency boost 
converter was chosen to boost 80mV to 800 mV input voltages to 3.1V output applied to a 470μF 
storage capacitor. After boosting we have around 3V output voltage. We can either directly use this 
voltage level or apply to the battery. 

Now whole harvesting system can feed the sensor called MPU6050. This sensor is a low level gyro 
sensor and its supply voltage supply voltage range of 2.375V-3.46V. And it has 3.9mA operating 
current when all 6 motion sensing axes and the DMP are enabled(at full load). 

This kind of low power sensors can practically use with this RF harvesting sensors.  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 398 June 1-2, 2021



 
 

 

References 
Alneyadi, M. Alkaabi, S. Alketbi, S. Hajraf and R. Ramzan, "2.4GHz WLAN RF energy harvester adsadfor passive indoor sensor nodes 

BQ25504 Datasheet 

Daniel J. I., Shashank P.(2009), Energy Harvesting Technologies,Springer Science+Business                  adsadMedia, LLC,pp.5-10

David J. L., Iker A., (2013), Powering autonomous sensors by RF harvesting, Master of Science in adsadTelecommunication Engineering & Management 

David M. Pozar,(2012), Microwave Engineering,USA,pp.228-230 

Dogay A.(2014), Rf Energy Harvestıng In Wıreless Communıcatıon Systems: Statıstıcal Models adsadFor Battery Rechargıng Tıme

Fatima A.Maitha A., Salama A., Shamsa H., and Rashad R.(2014), 2.4GHz WLAN RF Energy     adsadHarvester for Passive Indoor Sensor Nodes,  
Kuala Lumpur, Malaysia 

Hamza T., Jose P.-S., Britel M. R., (2020), A Sensitive Triple-Band Rectifier for Energy Harvesting adsadApplications,Specıal Sectıon On Energy 
Harvestıng Technologıes For Wearable And Implantable adsadDevıces

Jari-P. C., Michel D., Catherine D., Norbert J.(2007), Desıgn And Optımızatıon Of Passıve Uhf Rfıd adsadSystems, pp.17-35

Jimmy T., Raymond P., Tom G., Benjamin M, Dean A.(2016), RF Power Harvesting Rectenna, adsadCalifornia Polytechnic State University, San Luis 
Obispo,pp.10-60

MPU6050 Datasheet 

Priya, S., & Inman, D.J (2009), Energy Harvesting Technologies, Blacksburg:Spriya 

Reed, R.,& Pour., F.P, & Ha, D.S (2020), An Efficient 2.4 GHz Differential Rectenna for Radio   adsadFrequency Energy Harvesting, Multifunctional 
Integrated Circuits and System (MICS) adsadGroup Bradley Department of Electrical and Computer Engineering Virginia Tech, adsadBlacksburg, 
Virginia, 24061, USA 

SMS7630 Datasheet 

Vlad M., Bruno A., Christian V., Jacques V.(2012), Strategy for Microwave Energy Harvesting From adsadAmbient Field or a Feeding Source, 
Transactıons On Power Electronıcs.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 399 June 1-2, 2021



 
 

 

THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE TOTAL INTERNAL ENERGY 
OF 2ThO NUCLEAR FUEL BY USİNG THE EINSTEIN-DEBYE 

APPROXIMATION 

B.A. Mamedov 

E. Copuroglu 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü

Abstract 

Investigate of the thermal properties of nuclear fluids is an important component of modelling the 
suitability for the nuclear reactors. One of the main challenges is to study correctly the thermodynamic 
properties with simple and efficient methods. The total internal energy of 2ThO have been examined 
by the Einstein- Debye approximation simulations between 300 and 2000 K. Analytical calculation of 
thermal properties with respect to various theoretical methods by allowing the routine evaluation of 
molecular structures and related properties. Especially, total internal energy of 2ThO are significant 
data to analyze dependence of thermal performances on the material composition. The obtained results 
are in good agreement with numerical values.

Keywords: Nuclear fuel, Heat capacity, Debye approximation 

Özet

Nükleer yakıtların termal özelliklerinin araştırılması, nükleer reaktörler için uygunluğun 
modellemesinin önemli bir bileşenidir. Temel zorluklardan biri, basit ve etkili yöntemlerle 
termodinamik özellikleri doğru bir şekilde incelemektir. Bu çalışmada 2ThO nükleer yakıtının 
moleküler yapısının ve ilgili özelliklerin rutin değerlendirmesine uygun olarak, toplam iç enerjisi 100-
2800 K arasındaki Einstein-Debye yaklaşımı kullanılarak toplam iç enerjisi incelenmiştir.  Özellikle 
toplam iç enerji, malzemenin termal performansların bileşimine bağımlılığını analiz etmek için önemli 
verilerdir. Elde edilen sonuçlar nümerik değerleriyle iyi uyum içindedir.

Anahtar kelimeler: Nükleer yakıtlar, İç enerji, Einsein-Debye yaklaşımı

I.  Giriş

Son yirmi yılda, aktinit dioksitler, deneycilerden olduğu kadar teorisyenlerden de büyük ilgi 
görmektedir. Aktinit oksitlerin kimyası, stokiyometriden kaynaklanmayan ve genellikle radyoaktif 
izotopların bozulmasından ve kendi kendine hasardan kaynaklanan komplikasyonları olan karmaşık 
bir alandır [1,2]. Dikkatli deneysel incelemeler, yalnızca 2ThO 'nin kararlı bir diyamanyetik şeffaf katı 
yalıtım olduğu ve diğer aktinit dioksitlerin hepsinin koyu mat renkte ve zayıf bir şekilde iletken 
olduğu genel bir tanımlama oluşturmak için bu zorlukların çoğunun üstesinden gelmiştir. Toryum 
dioksite ilgi, onun nükleer bir malzeme olarak değil, aynı zamanda bir katı hal elektrolit olarak 
kullanımıyla sınırlı değildir ve geleneksel olarak flüoresan tüplerde kullanılır. Dikkat edelim ki, 2ThO
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izometrik florit yapısıyla eksiksiz bir katı çözüm oluşturan üçlü bir sistemdir. Sonuç olarak, 2ThO

yakıtı 235U gibi bölünebilir bir bileşenle karıştırıldığında hafif su reaktörlerinde verimli nükleer yakıt 
malzemesi olarak kullanılabilir [2-9].  Yukarıda söylediklerimizi dikkate alarak 2ThO nükleer yakıtının 

fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi önemlidir. Bu çalışmada 2ThO nükleer yakıtının 
termodinamik özelliklerinden toplam iç enerjisi Einstein-Debye yaklaşımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Alınan sonuçlar Einstein-Debye yaklaşımının diğer termodinamik özelliklerinin hesaplanması için çok 
önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Einstein-Debye yaklaşımına göre toplam iç enerji formülü

Yapılan çalışmada [10], katıların toplam iç enerjisinin sıcaklığa bağlı olarak değişimi akustik ve 
optik fononların enerjilerinin toplamı şeklinde aşağıdaki gibi verilmiştir: 

1

0( ) 3 ( 1) 1D E EE T Nk T D s Exp
T T T

                                                  (1) 

Burada N Avagadro sayısı, 0k Boltzman sabiti, T mutlak sıcaklık,  D Debye sıcaklığı, E Einstein 

sıcaklığı ve DD
T

Debye fonksiyonu olup aşağıdaki gibi tanımlanır:

3 / 3

0

3
( ) 1

D T
D

D

T x dxD
T Exp x

                                                                                          (2) 

Yapılan çalışmada [14], n boyutlu Debye fonksiyonu genel şekilde aşağıdaki gibi tanımlanır:

0

  , =
( 1)

x n

n n t

n tD x dt
x e .                                                                                                (3) 

Özel durumda (1) formülü için 3n olur. n boyutlu Debye fonksiyonunun hesaplanması için seri 
şeklinde aşağıdaki genel ifade verilmiştir:

1
0

( 1, ( ) ), lim ( 1) ( )
( )

N
i

n in iN i

n n i xD x F
x i

.                                                           (4) 

Burada N toplamın üst sınırı, ( )iF binomial katsayılar ve ( 1, ( ) )n i x incomplete Gamma 
fonksiyonlarıdır.

3. Sonuc ve Tartışma

Yapılan çalışmada 2ThO maddesinin toplam iç enerjisi Einstein-Debye yaklaşımı kullanılarak 
hesaplanmıştır. Son zamanlarda bu yöntem kullanılarak yapılan çalışmalardan alınan sonuçlar 
önerilen yaklaşımın önemini ortaya koymaktadır. Bilindiği gibi toplam iç enerjisi için önerilen analitik 
formül kullanılarak katıların diğer termodinamik özellikleri kolaylıkla hesaplanabilir. 2ThO
maddesinin Debye ve Einstein sıcaklıkları [12, 13] kaynaklarından alınmıştır. Önerilen formül 
kullanılarak Mathematica 10 yazılımında programı yapılmıştır. Alınan sonuçlar Şekil 1’de grafik 
olarak verilmiştir. Yöntemin doğruluğu ise 3n için nümerik yöntemle alınan sonuçlar ile n
sayısının farklı tam sayı olmayan değerleri için alınan sonuçların uyumluluğundan yola çıkarak 
belirlenmiştir. Bu durum çizilen grafikten açıkça görülmektedir.
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Şekil 1. 2ThO nükleer yakıtının toplam iç enerjisinin sıcaklığa göre değişmesi        

( 393 ,D K θ = 305K, 3n -siyah çizgi; 3.5n - yeşil çizgi; 2.5n - kırmızı çizgi)
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DETERMINATION OF PRESSURE INSIDE WHITE-LEG SHRIMP 
USING FAR-INFRARED ASSISTED HEAT PUMP DRYING 

Thi Thom Hoang 
Nha Trang University, Faculty of Electrical & Electronic, Khanh Hoa, Vietnam 

Abstract 
White leg shrimps are one of the best healthy choices of food due to high level of calorie 

content. Therefore, they should be stored by drying processes in order to increase their life for better 
marketability. In the paper, the far-infrared assisted heat pump is proposed to determine changes of 
temperature and pressure inside white-leg shrimp. Then, Response Surface Methodology (RSM) is 
used for predicting the internal pressure in the shrimp body. The experimental results show that the 
temperature and pressure in the shrimp reach the maximum value at the center and gradually 
decrease to the surface in the radius direction. The infrared radiation drying will enhance the radiant 
heat exchange process, making the product hotter from inside and thus, increasing the temperature 
and pressure at the center of products. In addition, the surface of the shrimp is not heat exceed by 
using heat pump drying, and hence there is no film at the product surface, results to enhance the 
internal diffusion process and increase the drying speed as well as efficiency. 

Keywords: Heat pump drying, Infrared radiation drying, Pressure, RSM, White - leg shrimp 

INTRODUCTION 
In recent years, the export turnover of Vietnam's seafood is continuously increased. 

According to the (VASEP) in 2020, the shrimp export increased and reached 5.2 billion USD, in 
which the export of while-leg shrimp reached about 2.8 billion USD that increased 8% compared to 
2018 [1]. However, shrimp is still dried by traditional methods using sunny, coal or firewood and 
hence the quality of dried shrimp is greatly reduced. Therefore, there are many researches on heat 
and moisture transfer within dried shrimp for the purpose of identifying how parameters to affect 
the drying process. A. Luikov said that the pressure gradient in the dried materials is conducted by 
evaporation of free water in their porous-capillary structure and the capillary pressure is risen by the 
motion of water vapor in the capillary [2]. In the paper [3], there are five mechanisms of moisture 
transfer migrated from the body to the surface of dried materials during drying process, including: 
(1) moisture diffusion due to moisture gradient, (2) diffusion of moisture caused by capillary force, 
(3) moisture diffusion due to temperature gradient, (4) diffusion moisture dispersion due to water 
evaporation and condensation in capillaries, and (5) diffuse moisture caused by pressure gradient. 
The authors of this paper also assume that diffuse moisture based on pressure gradient is the main 
reason of the faster drying process. Besides, Soner Celen et al [4] show that the internal pressure of 
the dried material increases at the beginning of the drying process and then gradually decreasing 
based on the moisture of dried products. In the paper, far-infrared (FI) assisted heat pump (HP) 
drying is proposed to determine the pressure within dried materials to solve heat and mass transfer 
in order to improve drying speed, quality assurance and lower price for white-leg shrimp. 
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MATERIALS AND METHODS 

Sample Preparation  
The white-leg shrimp, with the size of 100 ÷ 110 / kg with the natural color and smell of fresh 
product is purchased, preserved by ice and transferred to the Laboratory of Nha Trang University as
test material. Then, they were washed and boiled for 10 minutes in salt water with concentration of 
3%. After boiling, shrimp are dried to determine the temperature and pressure in shrimp until the 
desired final moisture content is about 20%.  

Experimental Setup  
The study is performed on far-infrared (FI) assisted heat pump (HP) drying machine that designed 
and installed at the Laboratory of Nha Trang University as given in Fig. 1. 
In the paper, the dyring machine operated with technical parameters as follows: the dying 
temperature, tTNS = 600C; the drying speed, vTNS = 2 m/s; the distance between the surface of the 
infrared lamp and the drying material; hBX = 40 cm, the infrared pressure, IP = 1800 W; the 
thickness of drying material, dNL = 1 cm [5, 6].   

Figure 16. (FI) assisted (HP) drying machine 

Taguchi Method 
Taguchi is an effective method that minimize the number of experiments in the research process. In 
this paper, Taguchi method was used to design all the experiments to determine the pressure inside 
dried shrimp with k inputs and at 3 levels, thus the number of experiment is L9 = 3k.   

Response Surface Methodology Method 
RSM is a statistical mathematical method that is used to set up predictive models. This method 
represents the relationship between the independent input variables and the dependent output 
variables. In this study, the regression analysis method is used to establish the real model for 
predicting the pressure inside drying shrimp. Mathematically, this relationship can be expressed as 
follows: 

2
0 ij1 1 1 ij

k k k
P x xi i ij i xi i i

       (1) 

In conclusion, Taguchi is used to design the experimental matrix table as given in Table 1 and RSM 
analysis is applied to build a regression model to predict the pressure in dried shrimp.  
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RESULTS & DISCUSSION 

Determining results of the pressure inside dried shrimp  
Since the dried shrimp are heat exchanged by radiation from two symmetrical sides with the same 
infrared distance, the temperature and pressure at points (1,2 ,3,4) is equal to these at points 
(1,5,6,7). Thus, in this paper, the temperature and pressure is migrated from point 1 to point 4, 
where point 1 is the center and point (4) is the surface of the shrimp, as given in Fig. 2. 

Figure 17. Diagram of temperature and pressure inside shrimp 

Using Taguchi method, determining results of pressure inside dried shrimp is given in Table 1. 
Table 7. Changes of temperature, moisture and pressure inside dried shrimp 

No. Time
(mins)

Moisture, 
W (%)

Speed,

U (%/h)

Temp.,

t1 (0C)

Temp.,

t4 (0)

Pressure,

ΔP1 (Pa)

Pressure,

ΔP3 (Pa)

1 0 70 0 25 25,0 0 0

2 30 55,22 39,56 62 58,9 716,13 294,30

3 60 44,44 21,56 61 57,3 696,51 137,34

4 90 36,16 16,56 64 60,4 647,46 78,48

5 120 30,22 11,88 63 60,1 588,60 39,24

It can be clearly seen from Table 1 that the maximum internal pressure is 716,13 Pa and the 
maximum drying speed is 29,56 %/h at the drying time of 1800 s; and gradually decreased along the 
boundary and the surface layers of the shrimp.  

Effect of temperature and moisture to the pressure inside dried shrimp  
Fig. 3 presents the dependence of the pressure on temperature and moisture content. It can be 
observed that in the heating drying stage, the product temperature increased from 30 to 600C while 
the moisture content fell down between 70% and 60%. At that time, the pressure reached the 
maximum value at 600 Pa. Then, the temperature rose slightly and remained constant at 650C but 
the moisture decreased gradually to 0%. In this stage, the pressure was only dependent on the 
remaining moisture. Specially, the pressure reached 400-600 Pa with the moisture of 40-50%, When 
the moisture was in the range of 20-30%, the pressure was 300-450 Pa. The pressure continuously 
reduced to 150-300 Pa according to the moisture of 10-20%.   
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Figure 18. Effect of temperature and moisture to pressure 

Predicting results of the pressure change inside dried shrimp using RSM  
(RSM) is a compilation of statistical and mathematical techniques useful for developing and 
optimizing processes. In this paper, RSM method is used to establish an experimental model for 
predicting the internal pressure of dried shrimp. Mathematically, the pressure inside the white-leg 
shrimp dried using FI assisted HP method is expressed by the following equation: 

2 2155, 095 7,116. 13, 519. 0, 0757. 0,1. 0, 0713. .
1

P t W t W t W
tsp sp tsp sp tsp sp

Table 2 shows the pressure change according to temperature and moisture of dried shrimp. 

Table 8. Predicting results of pressure inside dried shrimp using RSM 

No. Moisture, 

W (%)

Speed,

U (%/h)

Pressure, 
ΔP1 (Pa)

1 35 0 0,00

2 35 33 450

3 50 33 470

4 65 0 0,00

5 65 66 750

Table 3 gives comparison results of the pressure inside dried shrimp in case of using RSM and 
experimental method. 
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Table 9. Comparison results of pressure using RSM and experimental method 

No
.

Input Predict Value 
(Pa)

Experimental 
Value (Pa)

Error
(%)

ttsp, 
0C Wsp, 

%

1 57,5 60,9
61

702,829 706,32 0,49

2 63,4 54,9
8

678,47 696,51 2,5

3 50 65 695,62 686,70 1,28

From Table 3, we can see that the error of predict and experimental pressure is really small. In other 
words, RSM gives the high accuracy as determining the pressure inside dried shrimp. Moreover, the 
FI assisted HP drying increase the internal diffusion, leading to the increase of drying speed and the 
decrease of drying time.  

CONCLUSION 

In the paper, FI-HP is used to determine the pressure inside white-leg shrimp in the radius direction. 
Research results shows that the center pressure reaches a highest value at the boundary and surface 
layers. It means the temperature and pressure continuously increases during the heating phase, 
whereas the temperature keeps increasing slightly and the pressure decreases according to the 
moisture content in the decelerated drying phase. Moreover, experimental results show that the curve 
of pressure change with moisture has the same profile as the curve of drying speed, demonstrates the 
effectiveness of proposed method. 
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THE THEORETICAL RESEARCH FOR THE ANTICANCER PROPERTIES 
OF VITAMIN A 
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Abstract 

Vitamin A is a fat-soluble compound that has a role in vision and cellular differentiation and 

has various biological effects (1).Vitamin A is also referred to as a general term that describes 

compounds that have the same biological activity as retinol (2).Although vitamin A deficiency 

triggers many diseases worldwide It has been reported that there is a nutritional problem (3). In this 

study, the inhibition effect of Vitamin A on cancer pathways was determined by comparing it with the 

docking scores. This  study in terms of determining the inhibition effect on cancer cell receptors with 

a ligand and directing experimental studies by preventing loss of time and material is quite efficient 

inhibitor agent for the cancer lines as a ligand. 

Keywords: Vitamin A, cancer, docking 

INTRODUCTION 

Vitamin A is a fat-soluble compound that has a role in vision and cellular differentiation and 

has various biological effects (1).Vitamin A is also referred to as a general term that describes 

compounds that have the same biological activity as retinol (2).Although vitamin A deficiency 

triggers many diseases worldwide It has been reported that there is a nutritional problem (3). 

BAL27862 and BAL101553 have been  used as the  reference standards(4,5).In this study, the 

inhibition effect of vitaminA on cancer pathways was determined by comparing it with the docking 

scores. In this study, vitamin A as a ligand interactions at important points in various cancer metabolic 

pathways and its inhibitory effect was investigated by comparing it with the docking scores of 

reference drugs. 
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MATERIALS AND METHODS 

In this study, the inhibitory effect of vitamin A on various cancer metabolisms, its effect on the 

active points in various metabolic pathways affecting the development and spread of cancer cells, the 

effect of the drugs selected as reference was investigated by comparing the docking scores obtained as 

a result of the docking method (6). 

RESULTS AND  DISCUSSION 

The inhibition effect of vitamin A as a ligand in cancer metabolic pathways and comparison of 

reference drug docking scores are given in Table 1. 

Table 1.The inhibition effect of reference drug and vitamin A on cancer metabolic pathways 

LİGANDS/RECEPTORS COX-2

active site-

3ln1

human 

prostate-3qum

pancreatic 

alpha-amylase-

1hny

Human 

Hmg-Coa

Reductase 

Wıth HMG 

AND COA-

1dq8

BAL27862 -70.06 26757.27 -711.04 31115.06

BAL101553 -755.70 -384.90 -457.48 -422.73

VİTAMİN-A -969.72 -442.58 -923.98 -702.06

As seen in Table 1; 

When the BAL27862 and BAL101553 doking scores, which were selected as vitamin A and the 

reference drug by researching the literature, were compared, the effect values were ascending; 

For COX-2 active site-3ln1 with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

For human prostate-3qum with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

For pancreatic alpha-amylase-1hny with Vit A 
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Vit A> BAL27862> BAL101553 

For Human Hmg-Coa Reductase Wıth HMG AND COA-1dq8with Vit A 

Vit A> BAL101553> BAL27862 

It can be concluded that the interactions between functional groups between this receptor and the 

ligand are polar, hydrophobic, and hydrogen bond interactions. The inhibitory effect of vitamin A on 

cancer metabolism is predicted to be the interactions described above, which are mentioned in the 

literature  (7-11). 

CONCLUSION 

In this study, the results obtained from the theoretical doking scores show that the inhibition effect of 

vitamin A on various cancer metabolic pathways determined by the literature is quite effective. 
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Özet

21. yüzyıl becerileri, bireylerin yaşadığımız yüzyılın beklentilerine karşılık 
verebilmeleri için gerek duydukları yetkinliklerin başında gelmektedir. Bu beceriler, genel 
anlamda bireylerin çalışma ve sosyal hayatlarında başarı sağlayabilmeleri için gerekli olan 
işbirliği ve iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerileri, problem çözme ve eleştirel düşünme 
gibi temel becerilerden oluşmaktadır. Çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin 21. yüzyıl 
becerilerine yönelik algı ve farkındalıkları ile bu becerileri nasıl tanımladıklarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgubilim 
çalışması deseninde kurgulanmıştır. Çalışmanın örneklemi oluşturulurken kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Bu kapsamda, 15fen bilimleri öğretmeni ile WhatsApp 
uygulaması aracılığıyla birebir görüntülü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme yapılacak 
olan öğretmenlerin belirlenmesinde en az bir dönem ders verme tecrübesine sahip olma şartı 
aranmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formları 
aracılığıyla toplanmış; verilerin analizinde ise betimsel analiz kullanılmış ve katılımcıların 
görüşlerinden direk alıntılara yer verilerek çalışmanın geçerliği artırılmıştır. Araştırma 
sonucunda öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerini tanımlarken eleştirel düşünme, iletişim, 
teknoloji okuryazarlığı gibi bazı benzer görüşlere sahip olmalarına karşın bu görüşlerin sınırlı 
olduğu ve 21. yüzyıl yeterliliklerini oldukça çeşitli şekillerde tanımladıkları ve 
anlamlandırdıkları tespit edilmiştir. Buna göre, fen bilimleri öğretmenleri 21. yüzyıl 
becerilerini yaratıcılık, inovatif düşünme, sorgulama, iletişim, teknolojiyi etkin kullanmak,
teknoloji okuryazarlığı, bilişsel öğrenme yapısı, problem çözme becerisi gibi birçok farklı 
şekilde anlamlandırdıkları belirlenmiştir. Ayrıca, araştırma sonunda katılımcılara mevcut fen 
bilimleri öğretim programının 21. Yüzyıl becerilerini kazandırmada ne derece başarılı olduğu 
sorulmuş olup, katılımcıların çoğunluğunun programın bu becerileri kazandırmada başarılı 
olmadığıveya kısmen başarılı olduğunu savunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:21. Yüzyıl becerileri, fen bilimleri, öğretmen görüşleri, fen
bilimleri öğretim programı.
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A QUALITATIVE STUDY TO DETERMINE THE AWARENESS OF 
SCIENCE TEACHERS’ TOWARDS 21ST CENTURY SKILLS

Abstract 

21st century skills are at the top of the list of competencies individuals need in order 
to meet the expectations of the century we live in.These skills generally consist of basic 
skills such as cooperation and communication, creativity and innovation skills, problem 
solving and critical thinking, which are necessary for individuals to achieve success in their 
workand social life.In the current study, it was aimed to determine the perception and 
awareness of science teachers towards 21st century skills and how they define these 
skills.The study is structured in the phenomenology study design, which is one of the 
qualitative research methods.While creating the sample of the study, convenience 
samplingmethod was adopted. Within this scope, one-to-one video interviews were 
conducted with 15 science teachers via WhatsApp application.In determining the teachers to 
be interviewed, it was required to have at least one semester of teaching experience.The data 
were collected through semi-structured interview forms developed by the researchers; 
Descriptive analysis was used in the analysis of the data and the validity of the study was
increased by including direct quotations from the answers of the participants.As a result of 
the research, it was determined that although teachers have some similar views such as 
critical thinking, communication, technology literacy, while defining 21st century skills, 
these views are limited and they define and interpret 21st century skills in a wide variety of 
ways.Accordingly, it was determined that science teachers interpret 21st century skills in 
many different ways such as creativity, innovative thinking, questioning, communication, 
effective use of technology, technology literacy, cognitive learning structure, and problem 
solving skills.In addition, at the end of the research, the participants were asked to what 
extent the current science curriculum was successful in gaining 21st century skills, and it 
was determined that the majority of the participants argued that the program was not 
successful or partially successful in gaining these skills. 

Keywords: 21st century skills, science, teacher views, science curriculum. 

GİRİŞ
21. yüzyıl becerileri alanyazında farklı şekillerde ifade edilmiştir. Bunlardan en çok 

kabul gören tanımlamaya göre 21. yüzyıl becerileri bireyin şimdiki ve gelecekteki çalışma ve 
sosyal hayatlarında başarılı olmaları için gerekli olan işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve 
yenilenme gibi becerilerin yanında iletişim, yaratıcılık ve yenilenme becerileri ile problem 
çözme ve eleştirel düşünme gibi temel becerileri ifade etmektedir. Alanyazında öğretim 
programlarında 21. yy. becerilerinin yer alması gerektiğini belirten çalışmalarla karşılaşmak 
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mümkündür. Anagün ve arkadaşlarına (2015) göre fen bilimleri öğretim programında yaşam 
becerilerinin eklenmesini önem arz etmekte ve 21.yy. becerilerin tamamının öğretim 
programlarında açık şekilde yer alması gereklidir. Anagün ve arkadaşları ayrıca 21. yy. 
becerilerini içeren  öğretim programlarının başarılı olabilmesi için öğretmen adaylarının bu 
beceriler hakkında yeterli seviyede olmaları gerektiğini  belirtmişlerdir. Bu kapsamda, 
çalışmada fen bilgisi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik algı ve farkındalıkları 
ile bu becerileri nasıl tanımladıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:

1. Fen bilimleri öğretmenleri 21. yüzyıl becerilerini nasıl tanımlamaktadırlar?

2. Fen bilimleri öğretmenlerine göre 21. yüzyıl becerilerine sahip öğretmen ve 
öğrencilerin özellikleri nelerdir?

3. Fen bilimleri öğretmenlerinin mevcut fen bilimleri öğretim programının 21. yüzyıl 
becerilerini kazandırmadaki etkililiği hakkındaki görüşleri nelerdir?

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma Deseni
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim deseni tercih edilmiştir.  
Olgu bilim deseni, farkında olduğumuz fakat derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız 
olgulara odaklanır. Olgular gerçek dünyamızdaki olay, deneyim, yönelim, kavram gibi 
şekillerde karşımıza çıkabilir. Bu olgularla günlük hayatta karşılaşabiliriz fakat bu, o 
olguyu tam olarak anladığımız anlamına gelmez. İşte bu gibi bize tümüyle yabancı olmayan 
fakat tam olarak kavrayamadığımız olguları araştırmak için olgu bilim deseni uygundur 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Yıldırım ve Şimşek (2016), nitel araştırmayı; gözlem, görüşme 
gibi nitel veri toplama araçlarının kullanıldığı, algıları ve olayları doğal ortamda gerçekçi 
ve bütüncül bir şekilde ortaya koymayı amaçlayan nitel yaklaşımın takip edildiği bir 
araştırma çeşidi olarak tanımlamaktadırlar.

Çalışma Grubu
Çalışma grubu oluşturulurken amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik 
kazandırır. Kolay ulaşılabilir örneklem genelde araştırmacıların diğer örnekleme 
yöntemlerini kullanamayacakları durumlarda tercih edilir. (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 
Olgubilim çalışmalarında katılımcı sayısının artması verilerin ayrıntılı olarak incelenmesi 
ve olgu ile ilgili deneyimlerin anlaşılmasını olumsuz yönde etkileyeceği bilinmektedir 
(Güler, Halıcıoğlu ve Taşğın, 2013). Öte yandan bazı kaynaklar katılımcı sayısının 5 ila 25
arasında olmasını (Polkingre, 1989; aktaran Creswell, 2007) uygun görmüş bazı 
araştırmacılara göre ise bu sayı en az 10 olmalıdır (Dukes, 1984; aktaran Creswell, 2007). 
Bu kapsamda, çalışma grubunu çoğunluğu araştırmacılardan biri ile aynı şehirde yaşayan, 
aynı okuldan mezun olan veya birlikte görev yaptığı 13’ü kadın, 2’si erkek olmak üzere 
toplam 15 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunda kadın sayısının fazla 
olması genel olarak eğitim fakültelerinde kadın öğrencilerin sayısının fazla olmasından ve 
verileri toplayan araştırmacının hemcinslerine daha kolay ulaşmış olmasından 
kaynaklanmaktadır.
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Öğretmen adaylarına görev yaptıkları okul türleri sorulmuş ve büyük çoğunluğunun (%93, 
14 kişi)devlet okullarında görev yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların hiçbirinin görev 
yaptıkları okullarda idari görevi bulunmazken tamamının eğitim fakültelerinin fen bilimleri 
öğretmenliği bölümlerinden mezun oldukları görülmüştür.

Veri Toplama Süreci
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, WhatsApp uygulaması ile görüntülü 
görüşme yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler ortalama 14 dakika sürmüştür ve katılımcılara 
görüşlerinin bilimsel bir çalışma kapsamında toplu olarak değerlendirileceğinin ve 
isimlerinin gizli kalacağının teminatı verişmiştir. Görüşme, nitel araştırmalarda en yaygın 
olarak tercih edilen veri toplama araçlarından biridir çünkü görüşmelerin en önemli özelliği 
kişilerin görüş, deneyim ve duygularını ortaya çıkarmada güçlü olması ve konuşma gibi 
iletişimin en yaygın biçimini temel almasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Görüşme formu 
hazırlanırken Yıldırım ve Şimşek (2016) tarafından dikkate alınması gereken hususlar 
olarak belirtilen kolay anlaşılır, odaklı, çok boyutlu, açık uçlu sorular hazırlama ve çok 
boyutlu ve yönlendirmeli sorular sormaktan kaçınma gibi ilkeler dikkate alınmıştır. 
Görüşme formları alan uzmanlarının incelemesi ve iki fen bilgisi öğretmeni ile 
gerçekleştirilen pilot uygulama sonucu gerekli düzenlemeler yapılarak nihai şeklini 
almıştır. Görüşme gerçekleştirilen kişilereÖ1, Ö2, Ö3 şeklinde,  kodlar verilmiştir.

Verilerin Analizi 
Bu çalışmada toplanan veriler, nitel veri analiz yöntemlerinden biri olan betimsel analiz 
yaklaşımı esas alınarak çözümlenmiştir. Bu yaklaşımda veriler, önceden belirlenen temalara 
göre özetlenir ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu teknikte, görüşülen veya 
gözlemlenen kişilerin görüşlerini yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. 
Amaç, bulguların düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sistematik ve açık olarak 
betimlenerek okuyucuya iletilmesidir. Bu kapsamda katılımcıların görüşleri; belirlenen ve 
tespit edilen tema, alt tema ve kategorilere göre tasnif edilmiş ve doğrudan alıntılarla 
desteklenmiştir.

BULGULAR VE YORUM 
Betimsel analiz yaklaşımına göre, toplanan veriler daha önceden belirlenen temalara göre 
özetlenir ve yorumlanır. Bu analiz türünde amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve 
yorumlanmış bir şekilde ve direk alıntılara yer verilerek okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2016). Bu kapsamda oluşturulan tema ve alt temalar Şekil 1’de sunulmuştur.
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Ana Tema 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 
21. YY Becerilerine Yönelik 

Al l

Alt Tema 

21. YY 
Becerisine 

Sahip Öğrenci 

Şekil1.Temave Alt Temalar 

Alt Tema 

21. YY Beceri 
Algısı 

Alt Tema 

21. YY 
Becerisine 

Sahip 

Alt Tema 

Öğretim 
Programının 21. 

YY Beceri 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere araştırmanın teması fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yy 
becerilerine yönelik algılarıdır. Bu ana tema çerçevesinde oluşturulan üç alt tema 21. yy 
beceri algısı, 21. yy becerilerine sahip öğrenci ve öğretmen özellikleri ile fen bilimleri 
öğretim programının 21. yy becerilerini kazandırmadaki başarısıdır. Bu tema ve alt temaya 
dayalı olarak yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan kategoriler Tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin 21. yy Becerilerine Yönelik Görüşlerine Ait Tema, 
Alt Tema ve Kategoriler

Temalar Alt tema Kategori

Fen Bilimleri 
Öğretmenlerini
n 21. YY 
Becerilerine 
Yönelik 
Algıları

21. YY Beceri Algısı
• Bilimsel Okuryazarlık Beceriler
• Sosyal-Kişisel Beceriler
• Teknolojik-İletişimsel Beceriler

21. YY Becerilerine 
Sahip Öğrenci Özellikleri

• Araştırma-Sorgulama-Problem Çözme
• Sosyal Yaşam-Kişisel gelişim
• Teknoloji-İletişim-Yenilik

21. YY Becerilerine 
Sahip Öğretmen 
Özellikleri

• Kendini Geliştiren-Yenilikçi
• Teknoloji Okur Yazarı
• Fen Bilimleri ve Öğretmenlik Alan 

Bilgisine Hâkim
• Araştıran-Sorgulayan-Rehber Öğretmen 

Olan
Öğretim Programının 21. 
YY Becerilerini 
Kazandırma Başarısı

• Başarılı
• Teoride Başarılı, Uygulamada Başarısız
• Başarısız

21. YY Beceri Algısı Alt Temasına Yönelik Bulgular

Tablo 1 incelendiğinde 21. yy. becerileri algısı alt temasına yönelik bulgular incelendiğinde 
görüşlerin bilimsel okuryazarlık, sosyal-kişisel ile teknolojik-iletişimsel beceriler 
kategorilerinde toplandığı görülmektedir. Katılımcıların 21. yy becerileri algısı alt temasına 
ilişkin görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur:

“Eleştirel - yaratıcı düşünme, inovatif düşünme, sorgulamak, iletişim, teknolojiyi etkin 

kullanmak” (Ö3)

“Teknolojiyi kullanabilme becerisi, bilgisayarı etkin kullanabilme becerisi.” (Ö1,Ö13, Ö14)

“Teknolojiyi ve bilgisayarı etkili kullanabilme becerisi… Eleştirel düşünme ve sorgulama 

becerisi.” (Ö10)

“Eleştirel-inovatif-yaratıcı düşünme” (Ö5, Ö10, Ö11, Ö12, Ö14)

“Modern çağa ayak uydurma becerisi.” (Ö5)

“Yabancı bir dile hâkim olmak, çalıştığı alanda yeterli olmak, hobilere sahip olmak, bilişim 

teknolojilerini bilmek.” (Ö6)

“Yenilikçi olma, yaratıcı olma, girişimci olma gibi becerilerdir.” (Ö7)
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21. YY. Becerilerine Sahip Öğrenci Özellikleri Alt Temasına Yönelik Bulgular

Tablo 1’de de görüldüğü üzere 21. yy. becerilerine sahip öğrenci özellikleri alt temasına 
yönelik bulguların araştırma-sorgulama-problem çözme, sosyal yaşam-kişisel gelişim 
teknoloji-iletişim-yenilik kategorilerinde toplandığı görülmektedir. Katılımcıların 
görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur:

“Kendini tanır, sosyaldir. Kendi öğrencilerimden örnek verecek olursam bir öğrencim 

derste anlattığım çiçeğin kısımları konularını öğrendikten sonar eve gittiğinde bir çiçek 

bulup kısımlarını anlattığı bir video çekip ortak grubumuza attı. Bu, öğrencimin 21. yy 

becerilerine sahip olduğunu gösterir.” (Ö7)

“… Sorularını kendi çözebilen, üretken, özgüven sahibi öğrencidir. Öğretmeniyle ve 

arkadaşlarıyla iletişimi güçlü, farklı konulara karşı ilgisi olan öğrencidir…” (Ö8)

“Meraklı, araştıran, sorgulayan, bilgiyi doğrudan kabul etmeden nedenini arayan, 

telefonunu-bilgisayarını sadece oyun için değil araştırma yapmak için de kullanan 

öğrencidir…” (Ö12)

“Öğretmeni zorlayan, soru soran, farklı fikirler sunabilen, çevresiyle etkileşimi kuvvetli 

olan öğrencidir… Bu öğrenci öğrendiği fen bilgilerini doğada kullanabilir, doğada 

gördüklerini fenle bağdaştırabilir.” (Ö3)

21. YY. Becerilerine Sahip Öğretmen Özellikleri Alt Temasına Yönelik Bulgular

Tablo 1’de de görüldüğü üzere 21. yy becerilerine sahip öğretmen özellikleri alt temasına 
yönelik görüşlerin kendini geliştiren-yenilikçi, teknoloji okuryazarı, fen bilimleri ve 
öğretmenlik alan bilgisine hâkim, araştıran-sorgulayan-rehber öğretmen olan 
kategorilerinde toplandığı görülmektedir. Katılımcıların görüşlerinden örnekler aşağıda 
sunulmuştur:

“21. yy becerilerine sahip öğretmen teknolojiye ayak uydurabilir… Her türlü eğitim 

programlarına katılan öğretmendir… Kendini geliştirmek için ekstra okumalar yapar… 

Bilimsel yayınlar, makaleler okur…” (Ö15)

“Öncelikle sorgulayan-araştıran bir öğretmendir… Öğrencilerin düzeyine uygun ders 

anlatabilen, aktif öğrenme tekniklerini bilen, kendini geliştiren öğretmendir… Günümüz 

teknolojisini kullanabilen… Güncel olayları takip edebilen öğrencidir.” (Ö14)

“Kendini geliştirmek için hizmetiçi seminerlere katılan, kendini eğiten öğretmendir…” 

Ö(13)
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“Araştırmaya, yeniliğe açıktır. Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilir… 

Teknoloji çağındayız bu yüzden teknolojiyi çok iyi kullanır… Yeterli bilgi birikimi ve 

donanıma sahip bir öğretmendir… Yani kısaca rehber öğretmendir.”(Ö12)

“İyi bir dijital bilgi ve beceriye sahip, bir yazılımcı kadar dijital dünyaya hâkim olmalıdır… 

Bir birey olarak da eleştirel düşünme, sorgulayıcı olma gibi özellikleri olmalı… 

Küreselleşme vb. gibi gündemdeki olayları takip edip kendisini geliştirmeli.”(Ö10)

“Teknolojiye çok yakın olmalıdır… Teknolojik aletleri akıllı tahta vb. çok iyi 

kullanabilmeli… Hm günümüz kültürünü hem geçmiş kültürleri takip edebilen, bilen 

öğrencidir.” (Ö8)

“Teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmeli. EBA, Zoom vb. Gibi farklı teknolojik 

platformları etkin ve rahat bir şekilde kullanabilmeli… Kendini her alanda 

geliştirebilmeli…21. yy öğretmeninin çağa ayak uydurması lazım. Özellikle fen bilimler 

diğer disiplinlerle de iç içe bir ders bu yüzden her disiplinle ilgili bilgi sahibi olması 

gerekiyor. Bunun için de çok okuması, araştırması, kendini geliştirmesi gerekiyor.”(Ö6)

“Teknolojiyi kullanabilen, çağa ayak uydurabilen, yenilikçi düşünebilen öğretmendir… 

Öğrencilere yol gösterebilen, onlara rehber olabilen öğretmendir.” (Ö5)

“Yenilikçi olmalı, sığ düşünmemeli… Kavram yanılgıları için ders öncesinde mutlaka 

makale tarayıp girmeli… Kendini geliştirmek için yüksek lisans yapabilmeli veya dijital 

dönüşüm kurslarına seminerlere katılmalı…”(Ö4)

“Kendini geliştirmeye açık, derslerinde teknolojiyi olabildiğince kullanır… Okumayı 

araştırmayı sevmeli, iletişimi çok kuvvetli olmalı… Fen bilimleri öğretmeninin 

astronomiden yer bilimlerine kadar her konuda bir fikir sahibi olmalı bunun için de çokça 

okumalı.”

Öğretim Programının 21. YY Becerilerini Kazandırma Başarısı Alt Temasına Yönelik 
Bulgular 

Öğretim programının 21. yy becerilerini kazandırma başarısı alt temasına bakıldığında fen 
bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinin başarılı, başarısız ve teoride başarılı fakat 
uygulamada başarısız şeklinde üç kategoride toplandığı görünmektedir. Katılımcıların 
görüşlerinden örnekler aşağıda sunulmuştur.

“Aslında yeterli olduğunu düşünüyorum. Konu sonlarında uygulama yapılmasını isteyen 
kazanımlarımız var. …” (Ö1)
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“Ben başarılı bulmuyorum. Bazı kademelerde konu yoğunluğu fazlayken bazı 
kademelerinde az. Bu sebeple uygulanabilirlikte sıkıntı yaşıyoruz. Bu da 21. yy becerilerine 
hizmet etmemektedir.” (Ö2)

“Ben çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Teoride başarılı olmaya yönelik bir eğitim 
sistemi kurmaya çalışıyoruz ama kurabileceğimizi zannetmiyorum… Yaratıcılığı ölen, 
sorgulamayı bilmeyen bir bireyde teknolojiye, inovatif düşünmeye ve 21. yy becerilerine 
ayak uyduramaz.” (Ö3)

“Programı bu anlamda yetersiz görüyorum. Bilimsel süreç becerileri ve çeşitli 21. yy 
kazanımlarına uygun bir program olduğunu düşünmüyorum”(Ö15)

“2018 yılında yenilenen program yapılandırmacı yaklaşımı benimsiyor ve aktif öğrenme 
yöntemlerini kullandırmayı hedefliyor. Bu anlamada program 21. yy becerilerini 
kazandırmaya yönelik diyebiliriz. Ancak, sadece müfredatı yetiştirmek yerine öğrenci 
merkezli ders işlememiz gerekiyor. Ne kadar bu şekilde işleyebiliyoruz tartışılır…” (Ö14)

“Teorik olarak 21. yy becerileri kazandırmada etkili gibi gözüküyor. Fakat 21. yy 
becerilerine yönelik olan kazanımları da pratikte ne yazık ki yeterince uygulayamıyoruz…” 
(Ö13)

“Güncel fen öğretim programımıza baktığımızda program 21. yy becerilerine sahip öğrenci 
yetiştirebileceğini düşünüyor fakat uygulanabilirlik noktasında çok başarılı olduğunu 
düşünmüyorum…” (Ö12)

“Öğretim programına baktığımızda teoride yani kâğıt üstünde gerçekten 21. yy becerilerini 
kazandırmaya yönelik ders işlemede etkili bir öğretim program. Ama biz şu anki eğitim 
sistemimizde uygulayabiliyor muyuz? Asıl soru bu. Yani programda ‘yaşayarak öğrenir’ 
yazdığı zaman biz bunu gerçekten derslerimizde öğrencilere yaşatarak mı öğretiyoruz. Bence 
ne yazık ki uygulamada pek başarılı değiliz…” (Ö11)

SONUÇ
Fen bilgisi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik algı ve farkındalıkları ile bu 
becerileri nasıl tanımladıklarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada katılımcıların 
çoğunluğunun 21. yy becerilerini alanyazındaki tanımlamalara yakın olarak ifade ettikleri 
tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında 15 fen bilimleri öğretmeni ile WhatsApp uygulaması aracılığıyla 
görüntülü görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  Verilerin yorumlanmasında öğretmen adaylarının 
görüşleri esas alınmış olup sık sık direk alıntılarla yer verilmiştir.

Çalışmanın ana teması fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerilerine yönelik algı ve 
farkındalıkları olup; alt temalar ise 21. yy beceri algısı, 21. yy becerilerine sahip öğrenci 
özellikleri, 21. yy becerilerine sahip öğretmen özellikleri, öğretim programının 21. yy 
becerilerini kazandırma başarısı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre fen bilimleri 
öğretmenlerinin 21. yy becerilerini tanımlarken araştırma/sorgulama becerisi, 
eleştirel/mantıksal/analitik düşünme becerisi, teknolojiyi/teknolojik aletleri kullanabilme ve 
iletişimsel beceriler, problem çözme/bilimsel okuryazarlık becerisi, 
yenilikçilik/yaratıcılık/girişimcilik becerileri, özgüvene sahip/sosyal olma becerileri gibi 
ifadeler kullandıkları tespit edilmiştir. Fen bilimleri öğretmenlerinin görüşlerinden elde 
ettiğimiz bu ifadeler Ekici ve diğerleri (2017) tarafından 20ye yakın kaynakta belirtilen 
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becerileri analiz ederek 63 beceri elde ettikleri çalışmadaki sonuçlarla örtüşmektedir. Söz 
konusu bu çalışmada en çok tekrarlanan beceriler problem çözme, iletişim, işbirliği, 
yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme, karar verme, bilgi, teknoloji, medya okuryazarlığı, 
sorumluluk, liderlik, üretkenlik, esneklik ve uyum, girişimcilik gibi becerilerdir. Çalışmanın 
iki diğer alt temaları olan 21. yy becerilerine sahip öğretmen ve öğrenci özelliklerine yönelik 
görüşlere bakıldığında da fen bilimleri öğretmenlerinin 21. yy becerileri tanımlamasında 
kullandıkları ifadelere benzer ifadeleri tercih ettikleri görülmüştür. 

Çalışmanın son alt teması olan fen bilimleri öğretim programının 21. yy becerilerini 
kazandırmadaki başarısına yönelik görüşler incelendiğinde katılımcıların bu görüşlerinin üç 
kategoride toplandığı tespit edilmiştir. Buna göre, katılımcıların az bir kısmı programı başarılı 
bulurken çoğunluğa göre program 21. yy becerilerini kazandırmada yetersiz veya teoride 
yeterli fakat uygulamada yetersiz kalmaktadır. Alınyazındaki çalışmalar da bu sonuçları 
destekler niteliktedir. Nitekim Kalemkuş (2020) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre, 
öğretim programında eleştirel düşünme ve problem çözme ağırlıklı olmak üzere yaratıcılık ve 
yenilik, iletişim, girişimcilik ve özyönetim becerilerinin ön plana çıktığı bununla beraber iş 
birliği, bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı, esneklik ve uyum, sosyal ve kültürlerarası 
gibi becerilerin ise bunların gerisinde kaldığı belirlenmiştir. Kalemkuş ayrıca 21. yüzyıl 
becerilerinden olan ve günümüz bilgi toplumunda bireylerin ihtiyaç duyduğu becerilerden 
olan bilgi iletişim ve teknoloji okuryazarlığı becerisine yönelik herhangi bir kazanım 
bulunmadığını tespit etmiştir. Bu sonuçların, fen bilgisi öğretmenlerinin programın 21. yy 
becerilerini kazandırmadaki başarısı ile ilgili ortaya koydukları başarısız veya teorik olarak 
başarılı fakat uygulamada başarısız görüşleri ile kısmen örtüştüğü söylenebilir.
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ABSTRACT  

Pollution challenges has always been a major issue all around the globe and the need 
for proper steps to manage and prevent it has greatly increased in the recent times. This study 
assessed the effects environmental pollution on urban residents in Osogbo by; examined 
socio-economic characteristics of the resident; identified various sources of environmental 
pollution and the residents’ perception of the environmental pollution. Ten political wards 
were randomly selected and 150 structured questionnaires were systematically administered 
to the resident in Osogbo and Olorunda local government areas and analyzed using 
descriptive statistics. Findings revealed that 25.3% of the respondents had tertiary education 
and 47.4% were married. Among various sources of pollution, noise pollution had the highest 
percentage of 36%, fair condition of drainage 29.3%. On the awareness of environmental 
pollution 90.7% claimed to be aware of various types of environmental pollution and its 
varying effects on livelihoods and health. Noise decibel measured also revealed that noise 
decibels are overboard when compared with the ambient noise standard. The study concluded 
that environmental pollution is an impeding factor to proper functioning of livelihood which 
calls for government intervention to provide policies that will curb environmental pollution. 

Key Words: Environment, Noise, Pollution, Effects, Urban, Residents

INTRODUCTION  

  Environment comprises land, air, water and all the physical structures surrounding us. 

Environmental pollution constitutes a major factor of environmental hazard in an urban area 

(Atolagbe and Tanimowo, 2006). Introduction of environment substance or energy liable to 

cause hazards to human health, harm living resources and ecological systems, damage to 

structure or amenity or interference with legitimate uses of the environmental resources as a 

result of man’s activities has great impact on human well-being. Environmental pollution has 

always been a major issue all around the globe and the need for proper steps to manage and 

prevent it has greatly increased and has also found some voices in the recent times 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 422 June 1-2, 2021



 

According to Kelishadi et al (2009) environmental pollutants have various adverse 

health effects from early life some of the most important harmful effects are perinatal 

disorders, infant mortality, respiratory disorders, allergy, cardiovascular disorders, increase in 

stress, mental disorders among others. The ever-increasing urban population and 

industrialization along with economic development have led to increase in energy 

consumption and waste discharges which constitutes the main sources environmental 

pollution worldwide (Loux 2011, Abbas and Abbasi 2011). Kelishadi (2012) considered 

global environmental pollution, including greenhouse gas emissions, water pollution and 

waste management as international public health problems which should be examined from 

multiple perspectives.   

  Environment pollution occurs in the three major ecological components of the 

environment (air, water and land. This ranges from solid to sewage wastes, chemical, 

industrial and nuclear discharges and pollution of water, aquifer and air. Environmental 

pollution negatively changes the physical, chemical or biological characteristics of the air, 

water or land and can affect the health, survival or activities of humans or other forms of life 

in an undesirable way (Gasu and Yakubu, 2015).

Adesanya (2004) asserted that polluted water can be naturally purified again as it moves 

further away from the source of pollution or through the purification of the quantity needed at 

an instance. Irrespective of the numerous environmental laws enacted to protect the 

environment, environmental pollution has continued unabated in Nigeria’s city, noise 

pollution has increased as a result of increased commercial and industrial activities; 

population growth, expansion of highways and increase in the number of automobiles. The 

noise from these sources are generally higher than 80 decibels (Izeogu 1989).  

Today man lives in an environment where all life-supporting elements are polluted. The air 

we breathe-in is no longer healthy, water is impure and decreases in volume and quality daily, 

human kind continues to witness persistent drought, low harvest, diseases and poverty as a 

result of climate change, deforestation, accumulation and disposition of nuclear and other 

hazardous substances. These threatening trends are symptoms of an unhealthy environment 

which could no longer cope with all the demands man is heaping upon it (Fadairo, 2008).  

The ever-increasing rate of pollution has caused severe damage to the ecosystems 

which can be seen from the rising global warming. Increase in human population and 

consumption pattern also led to upsurge in wastes generated, thereby creating environmental 

problems of collection and disposal (Awosusi and Akinditire, 2014). In response to waste 

disposal challenge, various societies developed waste collection and disposal systems that 
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best suited their immediate environments. On daily basis activities of man such as 

transportation, religious services and various other domestic activities promote environmental 

pollution. The noise and fumes originated from the usage of the electrical generating plant 

contained poisonous gases which are dangerous to health.

Environmental degradation in urban centers in Nigeria has linked to pollution from 

domestic and industrial waste and emissions from automobile. In urban centers, noise is one 

type of air pollution with little consciousness and perpetrated with wanton recklessness. Noise 

pollution is the disturbing or excessive noise that may harm the activity or balance of human 

or animal life. The environmental issues has not gain official prominence until the 1988  

during Koko toxic waste dumping saga which also brought to the fore the exigent need to 

establish the Nigeria Federal Environmental Protection Agency (FEPA), Federal Ministry of 

Environment and other relevant agencies, ostensibly to tackle environmentally related issues 

in the country (Adesanya, 2004). These include issues such as environmental pollution, 

sanitation, depletion of ozone layer, desertification, flooding, erosion, poverty, bush burning, 

deforestation among others. This research therefore, create awareness in both governments 

and general public on the malevolent effects of environmental pollution. Therefore, it become 

necessary to examine effects of pollution on the health of Osogbo

THE STUDY AREA

Osogbo was founded in the late 17th century between 1650 and 1700 and became the 

capital of Osun state in 1991.The total land area is about 2,875km2 before it became the state 

capital. According to the 2006 Population and Housing Commission Census, the city has 

estimated population of 714000. Osogbo situated between latitude 7046’N, Longitude 40

34’W and latitude 70767’N, Longitude 4 0567’E with an area of 47 km sq. Osogbo shares 

boundary with Ikirun, Ilesa, Ede, Egbedore and Iragbiji and is easily accessible from any part 

of the state. Osogbo being a commercial and industrial center started in 1907, when the 

British Cotton Growing Association sited an industry for growing and ginning of cotton. The 

Nigerian Tobacco Company (NTC) built its first factory in Osogbo. In this same year, a major 

turning point for the city which helped in its industrial and commercial development. The 

railway tracks were constructed linking it to other parts of Northern Nigeria, this attracted 

people from far and near. The city has an annual rainfall of about 2ft. (06m), lies mainly in 

the deciduous forest and is located on an elevated land of over 800ft (244m) above sea level. 

The busiest parts of the town are where most commercial activities are carried out include; 

Olaiya area, Old garage/Orisumbare, Igbonna/Ayetoro, Oja Oba/Station road, Ajegunle area.
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Figure 1.0 OSUN STATE WITHIN THE CONTEXT OF NIGERIA

METHODOLOGY 

The study utilized both primary and secondary data. Secondary data was sourced from 

literatures while primary data involves the use of questionnaires, personal interview and 

direct field observation in Osogbo local government. Traffic noise levels at selected areas 

were measured at approximately 10 meters away from the road side by means of pacing with 

an integrated sound meter to measure the low and high level of noise three times per day 

(morning, afternoon and evening). Analysis was done using SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Purposive sampling method was employed in measuring noise levels in the 

ten (10) wards within Osogbo for five (5) days, using noise type 2 digital integrating Sound 

Level Meter SL5800. The measured noise levels were cross checked against the ambient 

noise standards for justification. This research focused on 40% of total wards in the study 

area, ten (10) wards were selected randomly selected. A sample size of 0.5% of the total 

number of housing population was used. Hence, a total number of 150 questionnaires were 

administered using both simple random and systematic sampling techniques whereby the first 

house in each street was randomly selected and subsequently every 5th house were selected, 

throughout the 10 selected political wards. 

          DATA ANALYSIS AND DISCUSSION 

The research revealed that there were equal proportions of both male and female who 

responded to the questionnaires out of which (47.4%) were married. 37.3% of the respondents 

were adults above the age of 30 years old. Illiteracy level in the area was at average as most 
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of the residents surveyed had formal education but only (25.3%) of them had attained tertiary 

education.  

Table 1 Residents perception on major types of environmental pollution 

Type Frequency Percent

Air 29 19.3

Land 43 28.7

Noise 54 36.0

Water 14 9.3

Industrial 10 6.7

Total 150 100

Table 1 identified the major sources of environmental pollution and revealed that noise 

pollution has the highest percentage of (36%) as a result of religion and commercial activities, 

followed by land pollution (28.7%), industrial pollution accounted for 6.7% this is because 

the major industries are located at the outside of the city. 

Table 2: Methods of Waste Disposal     

Methods Frequency Percentage

Drainage 49 32.4

Open space burning 27 17.7

Use of bag 33 22.1

Sanitary landfill 12 8.3

Nearby bush 29 19.5

Total 150 100

The table 2 above shows the various waste disposal method known such as open space 

burning, dumping in the water bodies, sanitary landfills, hog feeding, salvaging public 

collection, and burying, only open space burning, public collections, open space dumping and 

dumping in the water bodies were rated. Majority of respondents (32.7%) claimed the 
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distance of dumpsites to their residence is less than 10 meters, 18.7% said that the distance is 

10-20meters, 10.0% said that it is 20 meters and above (see plate 1 and plate 2). The health 

effect of dumping refuse on available open spaces includes gathering of flies carrying germs, 

mosquitoes breed, etc. (plate 3).  Sometimes most of the solid waste are carried from the 

dump sites to other areas thereby littering and polluting the general human environment. 

Open space burning which also contributes a significant percentage to air pollution, is not an 

ideal method in the present-day context due to ever increasing depletion of the ozone layer. 

The most common and convenient method of disposal of solid wastes is the sanitary landfill, 

but hardly used. Sanitary landfills provide better aesthetic control and mostly odour free. The 

poor disposal and handling of waste leads to environmental hazard, destruction of the 

ecosystem and poses great threat to the public health. 

Table 3 Availability of Drainage System 

DRAINAGE FREQUENCY PERCENT

Available 53 35.3

Not available 97

Total 15064.7 100

Table 3 revealed that 64.7% of the respondents do not have a proper drainage system through 

which wastewaters can be properly disposed (plate 1 and 2), This result in large amount of 

water usually built up quickly during heavy raining season and blockage of the available 

Plate 2: Open Space dumping at Jaleyemi,
Osogbo.

Plate 1: Open Space dumping at 
Alekuwodo, Osogbo.
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drainage along the  roads within residential built up area,. This damage the roads as it creates 

puddles of water on the streets thereby leading to deterioration of such roads. 

Table 4 Drainage Condition and Distance of refuse dump to residence 

Drainage Condition Distance of refuse dump to residence

Drainage Condition Frequency Percent Distance Frequency Percent

Very good 25 16.7 Less than 10 
meters

49 32.7

Good 23 15.3 10-20meters 28 18.7

Fair 44 29.3 20-30 meters and 15 10.0

Bad 27 18.0 30 meters and 
above

38 25.3

Very bad 31 20.7 No response 20 13.3

Total 150 100 Total 150 100

Table 4 shows that the majority of the respondents rate the condition of drainage system in 

the neighbourhood to be either fair or bad. Only few, 32% claimed that the condition of 

drainage system in their neighbourhoods were either good or very good. From field 

observation, it was observed that drainage conditions in the study area are generally poor. 

This is evident as some of the drainage conditions are blocked or too narrow, blocked or too 

narrow to accommodate wastewaters, majority of these drainage systems are used as a means 

of disposal of waste mostly solid wastes (plate 2 below).  

This is caused as a result of human activities. It was observed that among the three-dominant 

method of wastewater discharge mostly employed, the most commonly used type in the study 

area is open space which over time, cause foul odours such as pouring of dirty water used 

from substandard restaurants on the road. 

  

  

  

                                                                                Plate 3: Drainage used as refuse dump at Plate 4: Drainage leading to open 
space in Sabo Area
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Table 5: Impact of Environmental Pollution on Residents. 
Impact of Environmental 
Pollution

Frequency Percentage

Offensive odour 33 21.7

Increase Stress 24 16.1

Blockage of drainage 35 23.3

Contamination of water 
sources

24 16.2

Ozone layer depletion 1 0.9

Harbour rodents/ breading 
mosquitoes.

23 15.4

Mental disorder 10 6.4

Total 150 100

Table 5 shows that 23.3% of the respondents claimed that blockage of drainage is the most 

common effect of pollution in their environment, and 21.7% observed offensive odours as the 

major effect. 15.4% claimed that environmental pollution is an oxidative that increases stress. 

Contamination of water sources also plays a detrimental role in breading mosquitoes, while 

6.4% of the respondents associated mental disorder as an effect of environmental pollution. 

Table 6: Sources of Noise in Terms of Age Group 

NOISE 
SOURCE

Less than 
20 years 20-30 30-40 40-50 50 and

above

Loud speaker 7 14 11 14 3

Automobiles 2 8 8 11 8

Religious 
functions 5 5 2 6 0

Neighbourhoods 3 9 7 5 5

Industrial 2 2 4 5 4

Total 19 38 32 41 20

The table 6 indicates that a very large proportion of respondents in each age group were being 

affected by noise emanating from the loudspeakers, 32.7% of the respondents claimed that 

major source of noise pollution they are often exposed to is the use of loudspeakers as a result 

of various advertisements. However, frequency of such people in age group of less than 20 
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years and 50 years and above is marginally lower and acknowledge adverse effect of noise 

generated in the neighborhoods which ranges from noise generated from religious functions 

and home appliances such as generator sets, refrigerators, television sets, grinding machines 

etc. affects them. Indiscriminate use of horn by the vehicles and wide spread use of 

loudspeakers in social and religious ceremonies caused several health hazards to the urban 

inhabitants.  

Table 7: Noise Activities Generated by Religious Sources 

Main
activities Noise generated by Christians

Noise generated by Muslims

Marriage
Wedding in church with singing 

and drumming. Reception at hall 
with singing/entertainment

Nikkahi ceremony

Preaching and recitation from 
Holy Quran with loudspeaker

Naming
Prayer at parent’s house. 

Social entertainment for well 
wishers

Prayer and recitation in venues

Home of the new baby’s parent

Graduation
Ceremonious gathering at workshop 
with prayer and thanksgiving 
service 

Wolimat-graduation with 
prayers recitation from Holy 
Quran

Burial
Wake keeps on night preceding 
burial. entertainment. 
Prayer/thanksgiving 

Fidau 8 days prayer, (1st-8th

day)

Worship/prayer 

Sunday and 
Friday

Sunday and Saturday worship. 
Preaching. Playing of instruments.

Daily morning and evening prayers 

Morning prayer and Jumat on 
Friday. Naming graduation 
(wolimat). 

Crusades and 
vigils

Night vigils singing and drumming. 
Gathering for crusades and revivals An upcoming event in Islam

Source: Fadairo (2008) 

Intensity of noise varies from time to time and from one source to another, this in turn 

contributes towards the hazard it causes. For instance, a decibel of 45dB will be less of a 

hazard compared to that of 90dB intensity. Noise generated by traffic and car horns as 

measured from the field with the use of noise meter showed the noise values in the selected 

areas. According to Fadairo (2008), maximum decibel limit for a residential area is 55dB. 

However, 50-90dB was recommended by the Environment Protection Act, (2002). The 

average decibel intensity recorded in each area showed that most of the areas sampled have 

decibel measurements beyond the recommended decibel range (table 5 below). For instance, 
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decibel recorded at Igbonna and Oja-Oba were 110dB and 101dB respectively. These 

measurements are beyond the normal range of 55dB in a residential area. This implies that 

majority of the respondents are often exposed to noise above 80dB which has annoyance 

effects on the people.  

TABLE 8: Average Daily Intensity of Decibel Measurements in the Selected Areas 

S/N Location X Y
AVERAGE DAILY INTENSITY (dB) Mean 

DecibelMon Tue Wed Thur Fri

1 Igbonna 671762.52 860415.30 109 138 94 107 115 110.4

2 Ayetoro 672514.38 860509.63 92 100 91 83 98 92.8

3
Kola
Balogun 672803.23 860245.68 54 92 89 97 110 87.8

4 Sabo 672761.92 860200.73 81 104 99 97 110 98.2

5 Oja Oba 671608.17 858747.44 95 98 112 102 100 101.4

6 Jaleyemi 670694.26 859197.45 71 84 98 87 100 88

7
Alekuwo
do 670208.40 859978 89 98 90 100 104 96.2

8 OkeFia 670365.65 860788.27 95 88 90 98 107 95.6

9 Atelewo 672231.42 859486.28 82 81 84 91 87 85

10
Power
line 674015.51 862334.07 81 92 87 80 91 86.2

Source: Author’s field survey (2019)

Table 8 revealed the variation in the recorded noise in the study area, Igbonna has the 

highest of 138dB on Tuesday morning, while Kola Balogun has the lowest of 54dB on 

Monday morning. Also, it was observed that residential areas record similar noise intensity 

with markets areas. This is due to the fact that majority of these areas are mixed land uses. 

The figure 1 below shows the proximity of the areas selected with the average noise decibels 

measured. The Federal Environmental Protection Agency FEPA (1990) of Nigeria 

recommends a permissible limit of 85dB for a maximum of 8 hours in an occupational 

setting. Since the residential neighbourhoods are exposed to noise levels over duration 

exceeding 8hours, the WHO 16-hour DNL criteria of 55dB for residential areas was used in 

this study. Therefore, based on WHO criteria, none of the locations in the selected areas had 

average noise levels below the recommended limit on daily basis. The implication of this 
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result is that many of the residents in the study locations are frequently exposed to high 

environmental noise levels which could have a significant impact on their quality of life as 

well as their health. 

Figure 2 Point Map Showing Variation in Noise Decibel in Each Area. 

However, Omokhodion and Sridhar (2008) in a study to explore the effect of noise levels on 

hearing impairment among workers in an urban community in Ibadan concluded that noise 

levels within residential areas ranges from 39-41 dBA to 55-59 dBA. These values are 

slightly lower than what were obtained in this study.  

Effects of Noise on Health and Welfare 

TABLE 9 Sex-Based Differences in the Perceptions of Health Effects of Noise 

HEALTH EFFECT MALE FEMALE 

Headache 7 11

Annoyance 27 21

Hearing loss 5 3

Disturb communication 15 21

Depression 1 6

Cardiovascular disturbances 6 5

Sleep disturbances 11 11

Total 72 78

The table 9 above shows that perception of male and female populations on the adverse effect 

of noise effects on human health ranges from physiological, psychological and negative 
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Social Behavior. These effects include sleep disturbance, depression, headache, and 

cardiovascular disturbance, annoyance reactions, sleep disturbance, hearing loss 

CONCLUSION 

Environmental pollution is mostly caused by man in his quest to survive and exploit 

environment, this is serious challenge in most societies of the world. This study examines 

how perceived effect of environmental pollution affects the welfare on urban neighbourhood 

in Osogbo, Nigeria. Results showed that noise pollution took the greater percentage of 

residents perceived pollution and dumping of waste inside drainage resulting into blockage of 

drainage are common practice in the area. This study also advocates the need to take 

advantage technological advancement in the area of measurement and control of noise 

through the use of gargets like insulator and sound proofing to doors, walls, ceilings, using 

ear protection,  planting vegetation, zoning urban area to maintain a separation between 

residential area and zones of excessive noise. Nigeria government should promulgate law 

forbidden either public or religion bodies or individual from installing external speakers on 

any building or automobile. Urban Planners should adhere strictly to master plan by 

monitoring and controlling development to follow the already approved land use for any 

sector of the urban land. There is the need for public enlightenment, education and 

sensitization on the hazard, danger and human health catastrophe associated with pollution 

through workshops, conferences, seminars, and use of media.

References 
Abbasi, T. and Abbasi, S. A. (2011) “Water quality indices based on bioassessment:  the biotic indices,” Journal of Water and Health, vol.9, 

no. 2, pp. 330–348, 2011. 

Adesanya, D.A. (2004). Water pollution by brewery waste effluent: Implications on our Streams. Presented paper at Ibrahim Aremu Lawal 
(late)distinguished lecture series and outstanding scholars interactive forum, Ladoke Akintola University of Technology, 
Ogbomoso, Nigeria. 

Akinwale O.C. (2015). Environmental pollution: causes, types, impacts and management for the health and socio-economic wellbeing of 
Nigeria. Environmental journal, university of Ibadan 

Atolagbe, A.M.O. and Tanimowo, N.B (2006): Noise Pollution in Nigeria Urban Centres: A focus on Ogbomoso town. In Fadamiro, 
Olujimi, and Atolabge (Eds) Urban Environment Sustainability: Interventions and Responses. Shalom Publishers, Akure. 77-87

Awosusi, A. O. and Akinditire I.O. (2014). Perceive health effects of environmental noise pollution on the inhabitant of Ado Ekiti 
Metropolis. Psychology Journal of Biology. Agriculture and Healthcare Vol 13 No1 

Fadairo, G. (2008): Impact of Flooding on Urban Housing: A Focus on Ala River in Akure, Nigeria. Unpublished Ph.D Thesis, Department 
of Architecture, The Federal University of Technology, Akure, Nigeria. 

FEPA. (1991): National interim guidelines and standard for industrial effluents, gaseous emission, and hazardous waste in Nigeria. Federal 
Environmental Protection Agency (FEPA).http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-
andhealth/noise/activities/development-of-who-guidelines-for-community-noise-for-theeuropean-regio  

Gasu M.B. and Yakubu D.A. (2015). ‘‘Pollution’’. In. Layi Egunjobi (ed). Contemporary Concepts of Physical Planning. Department of 
Urban and Regional Planning University of Ibadan 837-850.

Izeogu CV. (1989): Urban development and the environment in Port Harcourt. Environment and Urbanization 1(1): 59-68.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 433 June 1-2, 2021



 

Kelishadi, K., Mirghaffari, N., Poursafa, P.  and Gidding, S. S (2009) “Lifestyle and environmental factors associated with inflammation, 
oxidative stress and insulin resistance in children,” Atherosclerosis, vol. 203, no. 1, pp. 311–319, Hindawi Publishing Corporation 

Kelishadi, R (2012) Environmental Pollution: Health Effects and Operational Implications for Pollutants Removal. Journal of Environmental 
and Public Health Volume 2012, Article ID 341637, 2 pages doi:10.1155/2012/341637  

Loux, N. T. Su, Y. S.  and. Hassan, S. M. (2011) “Issues in assessing environmental exposures to manufactured nanomaterials,”
International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 8, no. 9, pp. 3562–3578,  

Omokhodion F.O and Sridhar M.K.C. (2008). Noise levels in the hospital environment in Ibadan, African journal of Medicine and Medical 
Sciences 32: 139-142.

Osuntogun B. (2006). Environmental impacts of urban road transport in South Western States of Nigeria. Available from: 
www.iseg.giees.uacc.edu/abuja2006/Abstracts/Abstract_ID_214.pdf

Oviasogie. A. C.  and Ikudayisi, A. E.  (2019). Implication of Noise Pollution on Residents’ Wellbeing in Benin City, Nigeria. IOSR Journal 
of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 24, Issue 12, Series. 5 17-23 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. 
www.iosrjournals.org 

WHO (2012) Noise.http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/noise.Wilkinson, P.A. and Acton, W.I. 
(1982)? Noise and Accidents-A Review. Annals of Occupational Hygiene. 25(3),249-260.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 434 June 1-2, 2021



 

ÇALIŞANLARIN PRESENTEİZM DAVRANIŞLARI İLE ONLİNE 
TÜKETİCİ SATIN ALMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Baran ARSLAN  

Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Şanlıurfa, Türkiye.

Erkan NUR 
Harran Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Şanlıurfa, Türkiye.

Özet 
Günümüz iş dünyasının yapısı incelendiğinde, işgörenlerin çeşitli örgütsel 

davranışlarda bulundukları görülmektedir. İşgörenleri bu davranışlara yönlendiren faktörler 
bireysel kaynaklı olabileceği gibi işin yapısı, iş ortamı ya da çevresel faktör kaynaklı da 
olabilmektedir.  İşgörenler tarafından sergilenen olumlu ya da olumsuz bu davranışlar, 
beraberinde farklı davranışların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum tıpkı bir 
zincir halka sistemi gibi devam etmekte ve beraberinde hem bireyleri hem de örgütleri 
etkilemektedir.  Çalışanlar tarafından sergilenen davranışlardan bir tanesi olan presenteizm, 
çağımızın sorunudur.  Presenteizm, çalışanların fiziksel ya da psikolojik yönden sağlıklı 
olmamalarına rağmen iş yerinde bulunması olarak tanımlanmaktadır. Çalışanlar açısından 
bakıldığında presenteizm, bireylerin verimliliğini negatif yönde etkilemektir. Örgüt açısından 
bakıldığında ise presenteizm sorunu, örgütlerde büyük bir maliyet yükü doğurmaktadır. Son 
dönemlerde gündeme gelen bir diğer önemli konu ise internet teknolojisine bağlı olarak 
gelişen online alışveriştir. Online alışveriş bireylere birçok açıdan avantaj sağlarken, mesai 
saatleri içerisinde yapılan bu faaliyetler, örgütler tarafından istenmeyen bir durumdur. 
Bireyleri mesai saatleri içerisinde online alışverişe yönlendiren nedenler çeşitlilik 
göstermektedir. Olumsuz örgütsel davranışlar bu nedenlerin başında gelmektedir. Yazın 
incelendiğinde, presenteizm ve online tüketici satın alma niyeti kavramları farklı konularla 
ilişkilendirilmiştir. Fakat bu iki kavramın ilişkisine bakan herhangi bir çalışmanın olmaması 
araştırmanın önemini artırmaktadır. 

Bu araştırma, sağlık çalışanlarının presenteizm davranışları ile online tüketici satın 
alma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 
Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Kamu ve Özel hastanelerde çalışan 384 birey oluşturmaktadır. 
Verilerin toplanmasında covid 19 pandemi koşulları nedeniyle online anket yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme 
yöntemi ile toplanmıştır. Katılımcıların presenteizm davranış düzeyleri ile online satın alma 
niyetleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda, her 
iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.
    Anahtar Kelimeler: Presenteizm, Online Tüketici Satın Alma Niyeti, Sağlık Sektörü.
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EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYEES' 
PRESENTEEISM BEHAVIORS AND ONLINE CONSUMER 

PURCHASE INTENTION: A RESEARCH ON THE HEALTH SECTOR 

Abstract 
When the structure of today's business world is examined, it is seen that employees 

engage in various organizational behaviors. The factors that direct the employees to these 
behaviors may be of individual origin or they may be caused by the structure of the job, work 
environment or environmental factors. These positive or negative behaviors exhibited by 
employees may cause different behaviors along with it. This situation continues just like a 
chain link system and affects both individuals and organizations. Presenteeism, one of the 
behaviors displayed by employees, is the problem of our age. Presenteeism is defined as the 
presence of employees at work even though they are not physically or psychologically 
healthy. From the perspective of employees, presenteeism negatively affects the productivity 
of individuals. From the point of view of the organization, the problem of presenteeism causes 
a great cost burden in organizations. Another important issue that has come to the fore 
recently is online shopping, which develops depending on internet technology. While online 
shopping provides advantages to individuals in many ways, these activities carried out during 
working hours are undesirable by organizations. The reasons that direct individuals to online 
shopping during working hours vary. Negative organizational behavior is one of these 
reasons. When the literature is examined, the concepts of presenteeism and online consumer 
purchase intention are associated with different topics. However, the lack of any study 
looking at the relationship between these two concepts increases the importance of the 
research. 

This research was conducted to determine the relationship between presenteeism 
behaviors of healthcare professionals and online consumer purchase intention. The sample of 
the study consists of 384 individuals working in Public and Private hospitals operating in 
Şanlıurfa. Due to the covid 19 pandemic conditions, the online survey method was used to 
collect the data. The data were collected using the snowball sampling method, one of the non-
random sampling methods. As a result of Pearson correlation analysis conducted to determine 
the relationship between participants' presenteeism behavior levels and online purchase 
intentions, it was concluded that there was a positive and strong relationship between both 
variables. 

Keywords: Presenteeism, Online Consumer Purchase Intention, Health Sector. 

1. GİRİŞ

Günümüzde beden gücüne dayalı olarak yapılan fiziksel alışverişler yerini teknoloji gücüne 
bağlı olarak yapılan online alışverişe bırakmıştır. Tüketiciler internet teknolojisinin sağladığı 
bu fırsat sayesinde merak ettikleri bir ürünü, kısa sürede yüzlerce E-ticaret sitesini ziyaret 
ederek fiyat, kalite, içerik ve tasarım açısından kendisine en uygun olanı seçebilmektedir. 
Online alışveriş bireylere birçok avantaj sağlarken, bireyin çalışan olarak mesai saatleri 
içerisinde bu eylemi gerçekleştirmesi örgütler açısından istenmeyen bir durumdur. 
Çalışanların mesai saati içerisinde online alışveriş yapması literatürde sanal kaytarma 
davranışı olarak ifade edilmektedir. Çalışanları mesai saatleri içerisinde bu tür faaliyetlere 
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yönlendiren nedenler bireysel kaynaklı olabileceği (internet bağımlılığı, iş tatminsizliği, iş 
stresi, öznel normlar vb.) gibi örgütsel kaynaklıda (olumsuz yönetici tutumları, örgüt yapısı, 
rol belirsizliği, iş yükünün fazlalığı, örgütsel adalet vb.) olabilmektedir. Çalışanları mesai 
saatleri içerisinde online alışverişe yönlendiren nedenler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, 
özellikle negatif bireysel ve örgütsel durumların etkin rol oynadığı görülmektedir. Bu 
bağlamda bu çalışmada negatif bir örgütsel davranış olan presenteizm (çalışanın fiziksel ya da 
psikolojik açıdan iyi olmadığı halde işte bulunma durumu) ile online tüketici satın alma niyeti 
arasındaki ilişki incelenecektir.

Literatür incelendiğinde, presenteizm ve online tüketici satın alma niyeti kavramlarını 
farklı kavramlarla ilişkisini ele alan çalışmalar mevcut olup, iki kavram arasındaki ilişkiye 
bakan herhangi bir çalışmanın olmaması, çalışmanın önemini artırmaktadır. 

KURAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Online Tüketici Satın Alma Niyeti

Son dönemlerde bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan değişim ve gelişmeler, internetin 
7/24 hayatımızda olmasına zemin hazırlamıştır. Teknolojinin gelişmesi ve beraberinde 
iletişim araçlarının (cep telefonu, bilgisayar, tablet vb.) kullanımının yaygınlaşması ile birlikte 
bireylerin fiziksel alışveriş tercihleri zamanla yerini, online alışverişe bırakmaya başlamıştır 
(Chen, 2009:2-3).  

Online alışveriş kavramı ile birlikte gündeme gelen bir diğer kavram online tüketici 
olmuştur.  Online tüketici; başta bilgi teknolojileri olmak üzere  interneti etkin bir biçimde  
kullanabilen,  gelişmeleri kolaylıkla takip edebilen, risk almaktan korkmayan, ihtiyaç 
duyduğu ürün ve hizmetleri en iyi fiyat ve koşullarda bulmaya  çalışan, aldığı hizmetler 
karşılığında memnun olduğu ve olmadığı durumları sosyal ağlarda  hızlı bir biçimde paylaşan, 
şikayetlerine hızlı bir biçimde çözüm getirilmesini talep eden ve süreci takip eden aynı 
zamanda diğer online tüketicilerin deneyimlerini önemseyen kişi olarak tanımlanmaktadır  
(İşler vd., 2014:79). 

Geçmiş yıllara kıyasla günümüzde sadece gençler değil, artık her yaş kitlesinden 
tüketiciler online alışverişi sıklıkla tercih etmektedir. Online alışverişin bu kadar cazip hale 
gelmesinde neden olan faktörlerin başında; tüketicilere zaman kazandırması, coğrafi sınırların 
ortadan kalkması, kısa sürede çok fazla bilgiye az maliyetle ulaşma imkanı sağlaması, ürün ve 
hizmetlerin daha az maliyetle ve çok kısa sürede müşteriye teslim edilmesi, alınmak istenen 
ürünü diğer mağazadaki benzer ürünlerle fiyat, kalite, içerik açısından karşılaştırma imkanı
sağlaması ve online mağazalardan 7/24 alışveriş yapılabilmesi (Hamit Turan, 2011:130; 
Akarsu ve Dilbaz Alacahan, 2018: 78),  gelmektedir. 

Yukarıdaki ifadelere ek olarak, 2019 sonunda gündeme gelen ve etkisini hala devam ettiren 
Covid-19 salgını da tüketicileri günümüzde online alışverişe yönlendiren en büyük 
etkenlerden biridir. Medya takip kurumu Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi 
(EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2015 yılında Avrupa Birliği Ülkelerinde 
online alışveriş oranı %62 iken, 2020 de bu oran %72’ye yükselmiştir.  
(sputniknews.com/ekonomi, Erişim Tarihi 15.06.2021). Benzer bir araştırma sonuçlarına 
göre, 2020 yılında ilk defa online alışveriş yapanların oranı Avrupa’da %13 iken, bu oran 
Türkiye’de %25 olarak tespit edilmiştir (Nuroğlu, 2020).
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1.2. Presenteizm Kavramı

Online Oxford English sözlüğüne göre “presentee” terimi ilk olarak, Amerikan yazar 
Mark Twain tarafından 1892 yılında kaleme alınan “The Amerikan Claimant” adlı eserde yer 
almış olup, daha sonraki yıllarda ise kavram, presenteizm şeklinde yazında görülmeye 
başlamıştır (Johns, 2010: 520). Kavram doğrultusunda yapılmış çalışmalar 
değerlendirildiğinde, presenteizmin uluslararası yazında 2000 ve sonrası, ulusal yazında ise 
2010 ve sonrası dönemlerde araştırmacılar tarafından sıklıkla incelenen bir kavram haline 
geldiği görülmektedir.  

Presenteizm kavramı doğrultusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, araştırmacılar 
tarafından genel kabul görmüş bir tanımın olmadığı görülmektedir.  Cooper (1998) göre 
presenteizm; çalışanın, işletmenin küçülmeye gitmesi ya da başka bir işletmeyle birleşmesi 
gibi durumlar karşısında işini kaybedeceği düşüncesine kapılması nedeniyle, normalden daha 
fazla çalışması veya daha uzun süre işyerinde bulunması olarak ifade edilmiştir.  Torp ve 
Diğerlerine göre (2016) ise presenteizm, çalışanların fiziksel olarak işte bulunmalarına 
rağmen çeşitli sebepler nedeniyle kendilerinden beklenen performansı tam olarak 
gösterememeleridir. Bir başka tanıma göre ise presenteizm, bireylerin iş yerinde 
bulunmalarına rağmen, isteksizlik ya da yönetim kapsamlı sorunlar nedeniyle kendilerini tam 
olarak işe verememeleri durumudur (Özmen, 2011:4). 

Presenteizm, gerek çalışanlar gerek işverenler açısından bir çok olumsuz sonuçların ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Çalışanlar açısından bakıldığında presenteizm davranışları 
beraberinde işe yabancılaşma, düşük örgütsel bağlılık, yöneticiye duyulan güvende azalma, iş 
tatminsizliği ve en önemlisi çalışanların düşük verimlilik göstermesine neden olabilmektedir. 
İşveren açısından bakıldığında ise işyerin de fiziksel ya da psikolojik açıdan iyi olmadığı 
halde iş yerinde bulunan bir birey, işinin başında olsa bile üretkenliği düşük olacaktır. Bu 
durum ise örgütün katlanması gereken ek maliyetlerle karşı karşıya kalmasına neden 
olabilmektedir. 

2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren hastanelerde çalışan bireylerin 
presenteizm düzeyleri ile online tüketici satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

2.2. Örnekleme Süreci

Araştırmanın ana kütlesini Şanlıurfa’da faaliyet gösteren hastanelerde çalışan bireyleri 
kapsamaktadır. Verilerin toplanmasında covid 19 pandemi koşulları nedeniyle online anket 
yöntemi kullanılmıştır. Veriler tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu 
örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anketler 13.11.2020 ile 27.01.2021 tarihleri arasında 384 
kişiye uygulanmıştır.

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Araştırma için gerekli olan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır. Araştırma 
için hazırlanan üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Koopman vd., (2002) tarafından 
geliştirilen 6 maddeden oluşan “Stanford Presenteizm Ölçeği” yer almaktadır. İkinci 
bölümde, Emirza (2018) tarafından yapılan “Youtuber İtibarı ve İmajı ile Online Tüketici 
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Satın Alma Niyeti İlişkisinde Sosyal Medya Kullanım Düzeyinin Aracılık Rolü” isimli 
çalışmada kullanılan 4 maddelik online tüketici satın alma niyeti ölçeği yer almaktadır. 
Üçüncü bölümde ise, cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi, eğitim düzeyini, şu 
anki iş yerinde toplam çalışma süresini ölçen 6 demografik faktör sorusu yer almaktadır. 
Ölçekler 5'li likert ile ölçülmüştür.

2.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir:

H1: Şanlıurfa’da faaliyet gösteren hastanelerde çalışan bireylerin presenteizm düzeyleri ile 
online satın alma niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

2.5.Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) Windows 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Normal dağılım uygunluk normallik testleri ve 
basıklık çarpıklık değerleri ile kontrol edilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde, normal dağılım 
varsayımının sağlanmadığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde, normal dağılım 
sağlanmadığı için sürekli verilerde ilişkinin incelenmesi için Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan testlerin ve sonuçların güvenilir olup olmadığının belirlenebilmesi için 
ölçeklere ve alt boyutlara ilişkin Cronbach Alpha değerleri incelenmiştir. Ayrıca ölçeklere 
ilişkin açıklayıcı faktör analizi yapılarak yapı geçerliliği test edilmiştir.

2.5.1. Güvenilirlik Analizi

Tablo 1:  Güvenirlilik Analizi Sonuçları

Faktör Adı Cronbach's
Alpha Madde Sayısı

Presenteizm ,741 6

Online Satın Alma Niyeti ,799 4

Eğer; Cronbach Alpha değeri .00<α<.40 ölçek güvenilir değil, .40<α<.60 ölçeğin 
güvenilirliği düşük, .60<α<.80 ölçek oldukça güvenilir ve .80 <α<1.00 ölçek yüksek 
derecede güvenilirdir yorumu yapılmaktadır (Nur vd., 2020:15; Arslan, 2020:3396; Kaya 
vd., 2017:45; Kaya, 2019:273). Bu durumda kullanılan ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu 
tespit edilmiştir.

Presenteizm Online Satın Alma 
Niyeti
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2.5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi

Tablo 2:  Presenteizm Düzeyine Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği 
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri

KMO ,745

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare 614,149

Df. 15

Sig. ,000

Tablo 2’de, KMO değeri (0,745) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve 
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Analiz sonucunda, presenteizm ölçeğindeki ifadelerin tek boyutta toplandığı 
görülmüştür.

Tablo 3: Presenteizm Düzeyini Ölçmeye Yönelik  Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin 
Faktör Analizi Sonuçları

Ölçek

Alt
Boyutları

Maddeler Yük 
Değerleri

Açıklanan 
Toplam 
Varyans 
(%)

İşimle ilgili stresli durumlarla başa çıkmak çok 
zordur ,567

47,996

Fiziksel ve ruhsal sorunlarımdan dolayı 
işimdeki zor görevleri 
bitiremedim/bitiremiyorum.

,607

Fiziksel ve ruhsal sorunlarım işimden zevk 
almamı engelliyor. ,595

Fiziksel ve ruhsal sorunlarımdan dolayı bazı 
günlük işlerimi bitirme konusunda umutsuzluk 
yaşıyorum.

,699

Fiziksel ve ruhsal problemlerim işyerimdeki 
hedeflerim üzerine yoğunlaşmama engel oluyor ,520

Fiziksel ve ruhsal problemlerimden dolayı 
bütün işlerimi tamamıyla bitirebilecek yeterli 
enerjim olduğunu hissetmiyorum.

,595
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Tablo 4:  Online Satın Alma Niyetine Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği 
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri

 

KMO ,700

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare 345,399

Df. 6

Sig. ,000

Tablo 4’te, KMO değeri (0,700) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve p<0.05 
koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar verilmiştir. 
Analiz sonucunda, online satın alma niyeti ölçeğindeki ifadelerin tek boyutta toplandığı 
görülmüştür.

Tablo 5:  Online Satın Alma Niyetini Ölçmeye Yönelik  Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin 
Faktör Analizi Sonuçları

Ölçek

Alt
Boyutları

Maddeler Yük 
Değerleri

Açıklanan 
Toplam 
Varyans 
(%)

Online alışveriş yapmayı severim. ,658

55,173

Online alışveriş hakkında olumlu düşüncelere 
sahibim. ,688

Gelecekte de ihtiyaçlarımı online alışverişle 
karşılamayı düşünüyorum. ,670

Arkadaşlarıma online alışveriş yapmaları 
konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. ,690
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2.6. Demografik Bulgular 

Tablo 6: Katılımcıların Demografik Özellikleri

n %

Cinsiyet
Kadın 201 52,3

Erkek 183 47,7

Medeni Durum
Evli 195 50,8

Bekar 189 49,2

Yaş

18-28 74 19,3

29-38 170 44,3

39-48 93 24,2

49-58 47 12,2

Eğitim Düzeyi

İlköğretim 48 12,5

Lise 81 21,1

Ön lisans 57 14,8

Lisans 150 39,1

Lisansüstü 48 12,5

Gelir Durumu

3000 TL ve altı 95 24,8

3001 TL- 4000 TL 90 23,4

4001 TL- 5000 TL 83 21,6

5001 TL- 6000 TL 68 17,7

6001 TL ve üzeri 48 12,5

Çalışma Süresi
1-3 54 14,1

4-6 130 33,9
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7-9 83 21,6

10-12 61 15,9

13-15 56 14,5

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 6’da 
verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde araştırmaya katılan çalışanlarının %52,3’ü kadın 
%47,7’si erkek; %50,8’i evli ve %49,2’si bekar bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların 
%44,3’ünün 29-38 yaş aralığında olduğu; %39,1’inin lisans eğitim düzeyinde olduğu; 
%24,8’inin 3000 TL ve altı arasında gelire sahip olduğu ve %33,9’unun 4-6 yıl arasında 
aynı hastanede çalıştığını görmekteyiz.

2.7. Hipotezlerin Test Edilmesi 

H1: Şanlıurfa’daki hastanelerde çalışan bireylerin presenteizm düzeyleri ile online satın alma 
niyetleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Tablo 7: Presenteizm Düzeyi İle Online Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 
Yönelik Pearson Korelasyon Analizi Sonucu

Presenteizm
Online satın alma 
niyeti

Presenteiz
m

Pearson 
Correlation

1 ,721

Sig. (2-tailed) ,020
N 384 384

Online 
satın alma 
niyeti

Pearson 
Correlation

,721 1

Sig. (2-tailed) ,020
N 384 384

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu).
Katılımcıların presenteizm düzeyleri ile online satın alma niyetleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda presenteizm düzeyi ve online 
satın alma niyeti arasındaki ilişkiden elde edilen sig. (p) değeri ,020'dir. P< ,05 koşulunu 
sağladığı için bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 
Korelasyon katsayısı 0,00-0,25 arasında ise çok zayıf, 0,26-0,49 arasında ise düşük, 0,50- 
0,69 arasında ise orta, 0,70-0,89 arasında ise güçlü ve 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü bir 
ilişki olduğu yorumu yapılabilir (Arslan, 2018:108; Küçük vd., 2018:53; Nur vd., 2020:18). 
Korelasyon katsayısının ,721 olmasından dolayı bu iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir 
ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani presenteizm düzeyi arttıkça online satın alma 
niyeti de artmaktadır.  H1 hipotezi desteklendi.
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren hastanelerde çalışan bireylerin 

presenteizm düzeyleri ile online satın alma niyetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu 

amaçla hazırlanan anket online olarak 384 çalışana gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.

Çalışmada verilerin normal dağılımlı olup olmadığına yönelik yapılan analizler sonucunda 

verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Çalışmada yer alan presenteizm ve online 

satın alma niyeti ölçeklerinin güvenirliliklerini belirlemek için Cronbach Alpha değerleri 

hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, çalışmada kullanılan ölçeklerin oldukça güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada yer alan ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi yapılarak 

yapı geçerliliği test edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, her iki ölçeğin  tek boyutta 

toplandığı belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi yapılmıştır. 

Analiz sonucunda katılımcıların %52,3’ü kadın %47,7’si erkek; %50,8’i evli ve %49,2’si 

bekar bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %44,3’ünün 29-38 yaş aralığında olduğu; 

%39,1’inin lisans eğitim düzeyinde olduğu; %24,8’inin 3000 TL ve altı arasında gelire sahip 

olduğu ve %33,9’unun 4-6 yıl arasında aynı hastanede çalıştığı belirlenmiştir. 

Katılımcıların presenteizm düzeyleri ile online satın alma niyetleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda her iki değişken arasında pozitif 

ve güçlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Yani presenteizm düzeyi arttıkça online satın 

alma niyetleri de artmaktadır Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen H1 hipotezi 

desteklenmiştir.

Yapılan bu çalışma ile konu ile ilgilenen akademisyenlere yapacakları çalışmalarda ve 

sektördeki yöneticilere uygulayacakları stratejilerde rehberlik edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca 

bu çalışma, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde her iki değişken arasındaki ilişkiyi 

belirleyen bir çalışmaya rastlanmamasından dolayı literatürdeki boşluğu doldurması açısından 

önem arz etmektedir. 
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Abstract 

In modern software development activities, requirements and designs have been 
reported as preeminent among software work products. A well-defined artefact during 
requirements analysis can be used in the subsequent stage to expediate the development of the 
software architecture. However, during software development lifecycle, requirements and 
design phases are technically separated. This means that the artefacts in requirements and the 
corresponding artefacts in the design phase lack a smooth and direct mapping. It is expedient 
to establish and maintain one-to-one mapping between requirements to design phases. 
However due to orthogonality problem, the correlations between requirements and design 
diminishes hence, causing implementation and validation of the software artefacts trickier and 
arduous. These creates a disparity among the stakeholders, leaving the bridge between 
requirements and design trembling.  This indicates that the gap between requirements and 
design is capacious, thus difficult to derive design models automatically from the 
requirements. Software development process of any kind of application or product relies on a 
well-defined structure from which sequential and iterative processes are executed smoothly. 
In software development therefore, consideration for defining a well structure precedes that of 
system functionality. In this research, the requirements structure of software product line 
engineering is targeted to improve requirements reuse. Because, to achieve systematic reuse 
of software artefacts, software product line engineering requires a well-defined requirements 
structure that supports appropriate requirements management such as traceability, 
commonality, and variability of requirements. This could help many companies to obtain a 
seamless requirement specification. In requirements engineering, software requirements 
pattern is proven in providing guidelines for writing requirement specification and systematic 
structure for tracing and reusing requirements. Thus, in this research a software requirement 
pattern structure is proposed based on RePa Requirements Pattern Template. The template 
was adapted to best suit requirements engineering activities in software product line 
engineering. With this requirement pattern structure, requirements engineering activities such 
as, elicitation and identification of common and variable requirements as well as the 
specification, documentation, and reuse of these artifacts in software product line engineering 
domain could be substantially improved.

Keywords: Reusable Structure, Requirements Reuse, Software Product Line, Requirements 
Patterns 
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INTRODUCTION  

Requirements and designs have been reported as dominant software development 
activities (Hall, Grundy, Mistrik, Lago, & Avgeriou, 2011). When these activities are well-
defined, they can be reused in the subsequent stage to expediate the development of the 
software architecture (Choppy, Hatebur, & Heisel, 2011). During software development 
lifecycle, requirements and design phases are technically separated. This means that the 
artefacts in requirements and the corresponding artefacts in design lack a smooth and direct 
mapping.  

Domain knowledge plays an important role in the elicitation of requirements and 
evolution of the requirements, its associated architecture and design decisions (Haße & 
Michielsen, 2013). This means that software engineers should understand requirements 
deeply. Because lack of requirements understanding is one of the factors that leads to 
accidental complexity, which is called design erosion (Stal, 2011). Because of the importance 
of domain knowledge in supporting refinement of requirements to implementable artefacts, 
domain knowledge is required to be captured in requirements engineering (Haße & 
Michielsen, 2013). Furthermore, it is reported that incorrect domain knowledge generates 
49% of requirements errors. As such, capturing requirements knowledge is crucial especially 
when software systems grow largely (Haße & Michielsen, 2013).

Although investing much effort on requirements and architecture alone does not help 
to achieve scalability of software product, appropriate management of large-scale software 
systems still requires deep understanding of the software requirements and architecture at the 
initial stage of development.  

The main contribution of this paper is the introduction of requirements patterns 
structure in the context software product line engineering to streamline requirements 
engineering activities especially requirements analysis and design. With requirements pattern 
structure, reuse of software requirements becomes systematic. This improves quality, reduces 
cost and time to market. 

LITERATURE REVIEW 

In the following sections, we present the comprehensive review on requirement’s 
architecture, requirements structure and requirements pattern.  

Requirements Architecture 

It is argued that, in software development, requirements and architectural descriptions 
should be co-developed iteratively, thus leading to the idea of twin peaks proposed by 
Nuseibeh (Haße & Michielsen, 2013). In line with this, it is also advocated that requirements 
and architecture should be engineered concurrently due to their closeness in the software 
development (Grundy, Avgeriou, Hall, Lago, & Mistrik, 2011). However, one of the causes of 
conflict and inconsistency between requirements and architectural design specification is lack 
of up-to-date knowledge of the stakeholders during the co-evolution of software requirements 
and design (Tang, Liang, Clerc, & Van Vliet, 2011). In concord with the previous statement, 
it is also emphasized that implicit knowledge of architecture in the heads of stakeholders 
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sabotages the benefits of requirements traceability, which in turn obfuscates the understanding 
of the architectural representations (Omoronyia, Sindre, Biffl, & Stålhane, 2011).

Based on these facts especially when practitioners eschew from inadvertent design, the 
relationships between requirements and design artefacts could be more cordial, thus the 
huddles in-between become smoothen. This creates a direct mapping between requirements 
and design artefacts as described by Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı..

One of the contributions of this research is designing a systematic requirements 
structure using requirements patterns. The structure not only enhances reuse of requirements 
but also guides practitioners in specifying, designing, developing, testing, and managing 
common and variables requirements in software product line engineering (SPLE). 
Traceability is an essential requirements management in SPLE due to several factor that 
necessitate evolution and change of requirements.  

Figure 3: Direct Mapping Between Requirements and Design Artefacts

Appropriate Structure for Requirements  

Software development process of any kind of application or product relies on a well-
defined structure from which sequential and iterative processes are executed smoothly. In 
software development therefore, consideration for defining a well structure precedes that of 
system functionality; this fact relies on the core foundation of the Structure-Process-Outcome 
model, which affirms the structure must come first and without it, there can be no process 
(Gonzalez-Perez & Henderson-Sellers, 2008). It is therefore essential to give priority in 
designing and defining appropriate structure that embodies the software developing processes 
and work products.  

For example, it is apparent to requirements engineers and software developers that 
requirements of vast majority of intensive systems such as aircraft appear to be voluminous. It 
is clear that dealing with such large and hundreds of pages of requirements is challenging 
(Wiegers & Beatty, 2013). Thus, deep understanding of these requirements coupled with 
appropriate structure for documenting them can subjugate the magnitude of requirements 
engineering complexities (Dick, Hull, & Jackson, 2017). According to this author, an 
appropriate requirement’s structure offers several benefits among which reuse of requirements 
across projects is admitted.  

In this research, the target domain is software product line engineering (SPLE) as 
explicated earlier. Because, to achieve systematic reuse of software artefacts, SPLE requires a 
well-defined requirements structure that supports appropriate requirements management such 
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as traceability, commonality, and variability of requirements. For instance, many companies 
look for assistance to obtain a seamless requirement specification.  

Software Requirement Patterns  

Because of the diversity of many notations, proper analysis of requirements and well 
definition of requirements structure need to be put in place to achieve successful requirements 
reuse (Villegas & Laguna, 2001). This means that a clear definition of repository for keeping 
requirements specification and processes for reusing requirements should be well modeled 
and provided. However, requirements reuse needs careful consideration about adjustability 
dimensions with respect to the following level of abstractions: requirements set structure, 
requirements structure and requirements item (Hauksdóttir, Mortensen, & Nielsen, 2014).
Therefore, this research utilizes the benefits of using pattern in designing a reusable structure.  

 Naish and Zhao (2011) describe software requirement pattern (SPR) as any artifact 
that recurs in a clearly defined manner for realizing objective.  In that study, two types of 
patterns were identified: patterns that represent reusable domain information and patterns that 
represent the requirements engineering (RE) process information. 

It is shown that application of SRP in requirements engineering could help 
requirement engineers ameliorate some common problems of requirement specification such 
as lack of uniformity, incompleteness and ambiguity  (Palomares, Franch, & Quer, 2014).

In RE, software requirements pattern (SRP) is proven in providing guidelines for 
writing requirement specification and systematic structure for tracing and reusing 
requirements (Withall, 2007; Ya'u, Nordin, & Salleh, 2017). When SRP is applied during the 
course of software development, it retrieves and presents all requirements related to a specific 
goal, which can be achieved in different ways for example, by using different pattern forms 
(Palomares Bonache, Quer Bosor, Franch Gutiérrez, Guerlain, & Renault, 2012; Renault, 
Méndez Bonilla, Franch Gutiérrez, & Quer Bosor, 2009; Ya'u, Nordin, & Salleh, 2016). With 
these points, SRP is viewed and described as a driver for supporting and promoting a 
systematic requirement reuse (RR) (Benitti & Silva, 2013; Ya'u et al., 2016, 2017).

Software product line domain greatly emphasizes on commonality and variability 
management of reusable software artifacts such as requirements, thus providing systematic 
reuse of these requirements in particular, during application engineering activities (Pohl, 
Böckle, & van Der Linden, 2005). To maximize reuse of these artifacts, a considerable effort 
is essential in designing and defining a structure that can support and enable requirement 
engineers to identify and specify reusable software requirements artifacts. 

.

In this paper, a software requirement pattern structure is proposed based on RePa 
Requirements Pattern Template (Chung, Paech, Zhao, Liu, & Supakkul, 2012). The template 
was adapted to best suit RE activities in SPLE. With this requirement pattern structure, RE 
activities such as, elicitation and identification of common and variable requirements as well 
as the specification, documentation, and reuse of these artifacts in SPLE could be 
substantially improved. The RePa template is presented and discussed in the next section.  
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REPA TEMPLATE 

As mentioned in the previous section, this research adopts and modifies existing SRP 
template provided by RePa, an International Workshop on Requirements Patterns (Chung et 
al., 2012). The template was derived and adapted from several existing requirements patterns 
in the literature. The RePa template provides uniformity and consistent structure for writing 
requirement pattern and facilitating the cataloging of these patterns in a pattern repository. 
The sections of the RePa template are in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı..

 

Table 1: RePa Template

*Name

Also Known As

Authors

*Context *RE Activity

*Pattern Type: “Process” or “Product”

Business Domains

Organization Environmental Factors

Stakeholders

*Problem

*Force

*Solution

*Application and Example

*Known Uses

Cataloguing: Classification

Related Pattern

RePa template consists of two types of sections and subsections, which are mandatory 
and optional. The mandatory sections are denoted by asterisk. These include Name, Context, 
Requirements Engineering Activities, Pattern Type, Problem, Force, Solution, Application & 
Example and Known Uses. In the other hand, the optional sections comprise of Also known 
as, Authors, Business Domains, Organization Environmental Factors, Stakeholders, 
Cataloguing, which further contains Classification and Related Pattern. 

In addition to these two types of sections and subsections, the RePa committee of 
researchers open for patterns authors a custom section that the authors ensure is useful in the 
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template. Example of custom section might include “Consideration for Development” and 
“Consideration for Testing” proposed by Withal (Withall, 2007). 

The explanations of the mandatory, optional, and custom sections and subsections are 
presented in the next Section. 

PROPOSED REQUIREMENTS PATTERN STRUCTURE FOR SPLE 

Despite the consistent structure RePa template provides for requirements management and 
reuse, the template could not suit requirements engineering activities of SPLE, which revolves 
around commonality and variability analysis and management. However, utilizing custom 
section, the template can be modified to accommodate these kinds of activities. This research 
contributes in complementing RePa template with additional custom sections and increase in 
the priorities from optional sections and subsections to the mandatory ones. This means that 
some optional sections and subsections are made mandatory. Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı. presents the proposed requirements pattern structure for SPLE.

Table 2: Proposed Requirements Pattern Structure for SPLE

*Pattern ID

*Pattern Name

Also Known As

Authors

Date Created

*Context *RE Activity

*Pattern Type: “Process” or 
“Product”

Business Domains

Organization Environmental Factors

*Stakeholders

*Problem AKA Intent and Objective

*Force

*Solution

*Application and Example

*Known Uses
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*Cataloguing: Classification

*Related Pattern

*Custom Section *Consideration for Design

*Consideration for Development

*Consideration for Testing

As shown in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı., the structure of the proposed 
template is augmented with several sections and subsections especially the custom section, 
which comprises of three sections for consideration for design, development, and testing. The 
Consideration for Development and Consideration for Testing were adopted from Withal 
anatomy of requirements pattern in  (Withall, 2007). Other new sections include: Pattern ID
and Date Created.

Custom Section

The Custom Section presents the portion of the proposed requirements pattern structure for
SPLE where this research makes significant contribution on top of the existing template.
Thus, Custom Section is a mandatory section in the proposed structure. Due to contemporary
issues in mapping requirements artefacts directly to design and eventually to testing, adding
custom section to the existing template is expedient. The custom section consists of three
subsections, which are Consideration for Design, Consideration for Development and
Consideration for Testing as illustrated by Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı..

Figure 4: Custom Section

In software development, design is a critical issue especially when reuse is 
emphasized. In the proposed requirement pattern restructure, Consideration for Design
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subsection provides detailed information on what kind of design antecedents is required prior 
to specifying a requirement of type. This research is inspired by the use of consideration for 
development and testing suggested by Withal (Withall, 2007). The Consideration for Design,
therefore, captures and describes design related information, which requirements should 
comply with; existing design pattern that complements the requirements pattern; design 
constraints that guide the designer especially on loose coupling in the event of requirements 
change; and description of how heterogeneity on designing aspects of requirements can be 
tackled by the designer.  

The Consideration for Development describes information on how to develop
functionality of requirements of a particular type (Withall, 2007). The developer gets hints on
the kinds of constraints he needs to be aware of, that effect implementation of these
requirements. Furthermore, the subsection feeds the developer with information on how
similar requirements of that type are implemented in other projects. To exemplify with the
level of experience, a wet-behind-the ears engineer may find implementing difficult
requirements than grizzled, seen-it-all engineer (Withall, 2007). However, with explanation,
the implementation of requirements becomes easier and even during the review of the
requirement, decision may be taken change the requirement if found impracticable.

The Consideration for Testing documents testing guidelines on how to test a
requirement of particular type focusing more on user acceptance testing (Withall, 2007).
According to Withal, this subsection should convey information on (1) suggestion for
reframing requirements if found difficult to test (2) overall guidance for testing such
requirements and (3) what to bear in mind during testing of requirements of this type. This
subsection maybe general testing guides for testers. However, specific organizations may
describe the nature of testing particular requirements in that organization especially on aspects
related to tools used for testing, development of test cases, policy on testing and culture of the
testers.

The next Section presents solution section for the proposed requirements pattern structure
in SPLE.

Solution Section of Requirements Pattern 

The Solution Section provides detailed description of requirement process or product that  
fulfills the Problem and hence balances the Forces (Chung et al., 2012). The key difference in 
our “Solution Section” from existing templates is the introduction of variability section. This 
enables the writing of variable requirements separate from common requirements based on 
the variation points discovered in the requirements. 

Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. depicts the “Solution Section” of the proposed 
structure for SLPE requirement pattern.  More details about RePa template, pattern forms, 
sections, and parts (fixed and extended) can be found in (Chung et al., 2012; Palomares 
Bonache et al., 2012; Palomares, Quer, Franch, Renault, & Guerlain, 2013; Renault et al., 
2009).

Unlike the existing requirement pattern templates, the “Solution Section” therefore, 
consists of three main sections namely, common requirement section, variable requirement 
section, and variability model section. Invariably, the rest of the Solution sub-sections, such as 
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“pattern name”, “goal”, “description”, “constraints”, “form text”, “fixed part” and “extended 
part” remain the same. 

Table 3: Proposed Pattern Solution Form for SPL

Pattern 
Name

Distinguishable name 

Goal Presents the purpose of the pattern

Description Gives details of where and how the pattern can be applied

Common
Requirement

Description Tells what the common requirement is for

Constraints Limitation of requirement

Fixed Part For writing general requirements

Extended
Part

For writing specific requirement

Variable 
Requirement

Description Tells what the variable requirement is for

Constraints Limitation of requirement

Fixed Part For writing general but variable requirements

Variable 
Part

Variation Point For highlighting variation 
point 

Variants For listing number of variants 

Variability 
Model

Description Explains the need for variability model

Constraints Limitation of requirement models

Model (s) States possible requirement models that can 
provide more understanding 

To comprehend the structure of the proposed requirements pattern structure in the 
domain of software product line, the next Section presents an example of the proposed 
structure in an E-learning domain. 

EXAMPLE OF PROPOSED REQUIRMENTS PATTERN STRUCTURE FOR E-
LEARNING DOMAIN 

As mentioned in Chapter Three, E-learning domain in used as an example in this research due 
to the following reasons: (1) the availability of requirements documents (2) the reliability of 
the source from which the requirement documents are retrieved and (3) popularity and 
comfortability of the domain in the eyes of experts and students during evaluation of the 
research.  Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. presents an example of Report requirement 
pattern with pattern ID RP6. All the sections and subsections provide the pattern information 
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together to guide stakeholders such as requirement engineer, developer and tester in handling 
requirements related to Report.  

Table 4: Report Requirement Pattern

Section Description

Pattern ID RP6

*Pattern Name Report 

Also Known As

Authors Stephen Withal

Date Created

*Context/ 
Applicability

*RE Activity Specification

*Pattern Type Product

Business Domain E-learning 

Organization 
Environmental 
Factors

Teaching and Learning Environment  

Stakeholders Role Students, Instructors, Teachers, 
Administrators  

Goal To use e-learning application in running and 
delivering their organization responsibilities

*Problem AKA Intent and 
Objective

Poor security measures to protect unauthorized 
access to information system  

*Force A cutting-edge e-learning security facility to protect 
teaching and learning applications

*Solution Refer to “Solution” Section 

*Application and Example

Application: This pattern is applied when a user 
needs a report of any specified information 
that resides in the system.

Example: The system shall provide a user with a 
report of any action or situation of the 
system he requested.

*Known Uses Web-based and desktop applications. 

Cataloguing: Type Functional

Default 
Value

Maybe
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Classification Purpose This indicates whether the 
functionality of this requirement that 
shall be provided by the system is 
satisfied

Audience 
Role

Software and requirement engineers 

Audience 
Goal

Software requirement specification 
for SPL

Allowed
Value

True

Related 
Pattern

ID RP5

Name Inquiry   

Relation 
Type

Extends Yes

Refers No

Custom Section Consideration 
for Design

Description This describes the aspect of the 
design that should be considered for 
the requirements of this type.

Purpose This highlights the reason why the 
design for the implementation of the 
type of requirement is considered

Constraint This provides with those design 
constraints a software designer 
should consider.

Design
Pattern

This lists the name of the design 
pattern that corroborates with this 
requirement pattern.

Design
Guide

Describes how the pattern should be 
designed. Is there any design pattern 
that describe this? Consider that if a 
tool should be used to deliver a 
report, the design-tools might be 
developed by different people.

Consideration 
for 
Development

Description This describes the needs for 
considering the development of the 
functionality of requirement of this 
type.

Purpose This details the purpose for 
considering the implementation of 
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requirement of this type

Constraint This clearly shows the kinds of 
constraints that affect the 
implementation of requirement of
this type

Development 
Guide

1. if a report writer tool is to be 
used, the development of 
each individual report 
depends on the design of that 
tool

2. if using open source tool to 
deliver a report, different 
tools may come from 
different developers

Consideration 
for Testing

Description This describes the needs for testing 
the functionality of requirement of 
this type.

Purpose This states the reasons for 
considering the testing for the 
functionality of the requirement of 
this type.

Constraint This describes the constraints for 
testing the requirement of this type.

Test Type This states the type of testing 
executed for the function of the 
requirement of this type

Test Guide 1. All circumstances in which 
the report is run should be 
identified and simulated.

2. Test all report requirements 
to verify that they show what 
they supposed to show to the 
user.

The solution section shows the solution ID, PS6.1, pattern name, the goal of the 
pattern, description of the pattern and provides details on common and variable requirements 
(see Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.). The variability model section also presents 
information on the models considered for representing requirements variability and the 
constraints of the variability model. 

For the management of requirements especially the traceability aspect of requirements, 
IDs are used to uniquely identity a pattern, pattern solution, requirement, common and 
variable requirements.  
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Table 5: Solution Section for Report Requirement Pattern

Solution ID PS6.1

Pattern 
Name

Report  

Goal Generate specific information 

Description This pattern for is for specifying report requirements from the system.

Requirement ID RQ6.1.1

Name Reports show recipient

Type Functional

Description The system shall provide a function for a requirement of 
this type to generate a specific information about the 
recipient of the report

Priority Normal

Common
Requirement

ID CR6.1.1.1

Description This form establishes report requirements for specified 
information stored in the database of the system 

Constraints Fixed part (1)

Extended part: 

1. Full name and identity of the person
2. Timestamp of the report.

Fixed Part Every report shall show the name of the person for whom it 
was produced. 

Extended
Part

The system shall show the details of the recipient for the 
report, which include;

1. Full name and identity of the person
2. Timestamp of the report. 

Variable 
Requirement

ID VR6.1.1.1

Description This form shows variable requirements for specifying 
different variation points of report requirement pattern

Constraints Fixed part (1)

Variable part: 

1. Screen 
2. Email
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3. Print-out
4. Combination of the 1, 2 and 3  

Fixed Part Form Text The system shall provide report of 
specified information in either of the 
following: screen, email, printout or both.

Variable 
Part

Variation 
Points (VP)

Reporting

Variants (V) 1. Screen 
2. Email
3. Print-out
4. Combination of 1, 2 and 3 

Variability 
Model

Description This form establishes the need to use orthogonal variability 
model to show and trace the level of variations in different 
requirements artefacts. 

Constraints Focus on orthogonal variability models

Model (s) Textual requirements, feature models, traditional 
requirement model, UML models 

CONCLUSION

This paper presents the bond between requirements artefacts and design and the essence of 
requirements appropriate requirements structure. The paper then presents and explicates on 
the proposed requirements pattern structure for software product line engineering based on 
RePa template, which constitutes of various sections and subsections such as pattern name, 
authors, solution, common requirement, variable requirement and the rest. 

 To gain deep understanding of the proposed structure of requirement pattern for 
promoting requirements engineering activities of software product line, the paper also 
presents an example of Report requirement pattern from E-learning domain.
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Abstract 

In this work, we firstly determine the variational problem of elastic curves according 
to structure of the pseudo-Galilean 3-space . Then, we characterize elastic curves which 
are the critical points of the total squared curvature functional acting on suitable space of 
curves in the pseudo-Galilean 3-space under some boundary conditions by an Euler-
Lagrange equation. So, we solve the differential equation system by using some solving 
methods in the applied mathematics for differential equation systems. Finally we give an 
application for elastic curves in pseudo-Galilean 3-space .

Keywords: Elastic curves, Euler-Lagrange equations, Pseudo-Galilean 3-space. 

INTRODUCTION 
Elastic curves (or elastica) is defined as a critical point of a variational problem 

proposed by Daniel Bernoulli to Leonhard Euler in 1744. This variational problem 
minimizes the bending energy functional, that is, the problem minimizes the integral of the
total squared curvature for curves of a fixed length satisfying given first order boundary data 
(Singer, 2008). The elastic curve problem and its various generalizations, which have 
applications in different disciplines such as physics and mechanics, have been intensively 
investigated by geometricians up to now. Especially, Özkan Tükel and Turhan (2020) obtain 
the Euler-Lagrange equation that characterizes elastic curves in the Galilean 3-space which 
is a non-Euclidean space and they give solutions of the Euler Lagrange equation. In this 
work, we improve the problem of elastic curves in the pseudo-Galilean 3-space. The pseudo-
Galilean geometry is one of the real Cayley-Klein geometries with the signature (0, 0, +, -). 
Pseudo-Galilean space includes four types isotropic vectors which differ this space from 
Galilean partner (Divjak and Milin; 2002; Cengiz et al., 2015). Thus, pseudo-Galilean space 
has a more complex structure than Galilean space.  
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In this work, we derive the Euler-Lagrange equation for the bending energy functional 
acting on suitable space of curves in pseudo-Galilean 3-space under some boundary 
conditions. Then, we obtain the solutions of the Euler-Lagrange equation by using some 
solving methods in the applied mathematics for differential equation systems. Lastly, we 
give an example for elastic curves in pseudo-Galilean 3-space .

PRELIMINARIES 

Now, we give some geometric facts about the structure of the pseudo-Galilean 3-space 
and recall some notations needed throughout the work. 

The pseudo-Galilean 3-space  is the three dimensional real affine space. The absolute 
figure of the such space is the ordered triple { , , }, where  is a fixed plane,  a line in 
and  a hyperbolic involution of the points of (Gürbüz, 2013). In the pseudo-Galilean space 

, the pseudo-Galilean scalar product is defined by 

   < , > =
≠   ≠ ,

−  =   = ,  

  

where = ( , , ) and = ( , , ) are vectors in . The norm of the vector 
= ( , , ) is given by 

    ‖ ‖ =
| | ≠ ,

−  = .

Also, if the first component of a vector is not zero, then the vector is called as non-isotropic, 
otherwise it is called isotropic vector. 
Let : ⊂ →  be a unit speed curve and parametrized by the arc-length parameter s. So, 
the curve is given by in the coordinate form 

     = , ( ), ( ) .                      
 (1) 

The curvature ( ) and the torsion ( ) are defined by  

    ( ) = ‖ ′′‖ = ( ) − ( )

and 

( ) =
 ( ( ), ( ), ( ))

( )
.

The pseudo-Galilean Frenet frame of the curve ( ) parameterized by the arc-length 
parameter s has the form 
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( ) = ( ),
( ) =

( )
( ),

( ) =
( )

, ( ), ( ) ,
      

 (2) 

where T, N, and B are called the tangent vector, principal normal vector and binormal vector 
fields of the curve , respectively. Here =  or −1 is chosen by the criterion det(T, N, 
B)=1. If N is a spacelike or timelike vector, then the curve (s) given by (1) is timelike or 
spacelike, respectively. Then the Frenet equations of the curve (s) are given by 

    
′( )
′( )
′( )

=
0 ( ) 0
0 0 ( )
0 ( ) 0

( )
( )
( )

                

 (3) 

(see, Cengiz et al., 2015; Keleş, 2014).
ELASTIC CURVES IN PSEUDO-GALILEAN 3-SPACE 

In this section, we get the Euler-Lagrange equation for bending energy functional acting on 
suitable curves in pseudo-Galilean 3-space .

We consider the set of regular space curves in pseudo-Galilean 3-space given by 

= ( ) = , ( ) = ,   , ′ ∈ , = ,

and the subspace of as

= ∈ ‖ ‖ = .

The bending energy functional : → is defined as follows 

= ‖ ′′‖ + ( )(‖ ′‖ − )

where  is a Lagrange multiplier and  on  has a minimum value with respect to 
Lagrange multiplier principle. We will obtain critical values of the functional  by using 
the techniques of differential geometry and calculus of variations.  

Now, we suppose that  is a critical point of the functional . If  is a critical point of ,
then we have 

( ) = ( + ) = .

If we use standard calculation involving some integrations by parts, we get the first variation 
formula of the functional as follows 
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   ∫ < ( ), > + < , > −< ′ − ′, > =

,

where 

     ( ) = ′ ′ − ( ′).               

          (4) 

So, for some function Λ(t), the elastic curve in  must satisfy the equation ( ) =  (see, 
Griffiths, 2013). By using Frenet equations (3), we obtain 

′ =  +

and 

     ′ = ( + ) + ( + ) .  
          (5)   

Substituting (5) into (4), we get 

    − + ( + − ) + ( + ) = .
                      (6) 

From (6), we have = and thus, we can choose for >   

     = = .                                                       
(7) 

Substituting (7) into (6), the Euler-Lagrange equations are derived as follows 

+ − = .                                                                      
(8) 

On the other hand, we get from (6) 

+ = ,

This implies  

     = , = .    
          (9) 

Taking into consideration (9) into (8), we derive the following equation  

+ − = .
(10) 

Theorem. An elastic curve in the pseudo-Galilean space  is characterized by the Euler-
Lagrange equation (10). 

Multiplying both of two sides Eq. (10) and then integrating once, we find 
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     ( ) − − = ,

where A is an integration constant. For solving (10), we suppose that = . Then, we have 

     ( ) − − − = .                      
(11) 

To get the solution of the differential equation (11), we write =  and Eq. (11) can be 
given as 

     ( ) − 2 − 4 − 4 = 0.   
        (12) 

If we calculate the first derivative of (12), we obtain 

     ( − 2 − 2 ) = 0.    
        (13) 

Now we examine the solutions of the Eq. (13).  If = 0 in (13), we obtain = 0. Because 
of our assumption, we have =constant. Also, we can see from Eqs. (6) and (9) 

= 2 .

If ≠ 0, then we find the solution of the differential equation 

      − 2 − 2 = 0.

With aid of = and = , the last equation can be written as follows  

2 + 2
= .

To solve the last equation, if we integrate both sides of the last equation, we find the solution 
in the following 

    + (2 + 2 ) − = + +

where and are integration constants. 

Example. Let = , ℎ , ℎ  be a curve in pseudo-Galilean space  (Keleş, 

2014). From the definition of the curvature ( ) and the torsion ( ), we can calculate the 
curvature and torsion of as follows  

     ( ) = and = .

Then,  is an elastic curve with = , where and are constants. 
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Abstract 

We investigate the element of frame field of a rational Bézier curve on 2-dimensional 
anti de Sitter space known as one of the hyperquadrics in Minkowski 3-space. Thus, we 
derive the Darboux frame field of a spacelike quadratic rational Bézier curve at the end 
points on 2-dimensional anti de Sitter space. We obtain the formulas of geodesic curvature 
for the quadratic rational Bézier curve.  

Keywords: Darboux frame field, spacelike rational Bézier curve, 2-dimensional anti de 
sitter space.   

INTRODUCTION 

Bézier curves, an important application of computer graphics, were first developed in 
1960 by French engineer Pierre Bézier, working at Renault, for use in the design of Renault 
car bodies. Bézier curves are commonly used in industrial design such as automobiles, ships, 
airframe and product design. So, there are many studies in the literature on Bézier curves. In 
the light of these studies, Bézier curves and its geometry are discussed extensively by Farin 
(2002). The De Casteljau algorithm used to define Bézier curves was defined on a sphere by 
Shoemake (1985). Shoemake (1985) generalized the De Casteljau algorithm to the sphere by 
changing the geodesic segments and segments of straight lines and the ratio of the geodesic 
distance to the Euclidean distance. Thus, he used the spherical De Casteljau algorithm for the 
detection of the curve. Although Bézier curves can represent a wide variety of curves, the 
conic sections cannot be represented in Bézier form. In order to be able to include conic 
sections in Bézier form, rational quadratic Bézier curves are defined. A rational Bézier curve 
is defined by n control points b0 through bn and corresponding scalar weights , 0 ≤ ≤ ,
where n is called its order (Yılmaz Ceylan et al. 2021, 2020). Recently, orthonormal frame 
fields and curvatures of rational Bézier curves are investigated by different spaces or surfaces 
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(Samancı, 2018a, 2018b; Yılmaz Ceylan et al. 2021, 2020). Especially, Darboux frame and 
geodesic curvature of a non-null quadratic rational Bézier curve at end points on 2-
dimensional pseudo-sphere (or de Sitter space) which is known one of the hyperquadrics of 
Minkowski 3-space is studied by Yılmaz Ceylan et al. (2020). However, this issue has not 
been studied so far in 2-dimensional hyperbolic space (or anti de Sitter space), which is 
another of the hyperquadrics. Therefore, we construct the Darboux frame of a quadratic 
rational Bézier curve on 2-dimensional anti de Sitter space . Then we obtain the formula of 
geodesic curvature of a quadratic rational Bézier curve.

PRELIMINARIES 

Let  ℝ be the Minkowski 3-space endowed with a symmetric, bilinear and non-degenerate 
metric < , >= − + + , 

where = ( , , ) and = ( , , ) are tangent vectors in ℝ .  The Lorentzian vector 
product of  and is defined by 

× = ( − ,− + ,− − ).

A tangent vector  in ℝ  is called spacelike (resp. timelike, lightlike) if it satisfies  < , >>
0 or = 0 (resp. < , >< 0, < , >= 0 and x ≠ 0). A curve α in ℝ  is said spacelike 
(resp. timelike, lightlike) if its velocity vector is spacelike (resp. timelike, lightlike). Any 
spacelike or timelike curve is called non-null curve in ℝ . A surface in ℝ is a non-degenerate 
(or degenerate) if induced metric on its tangent plane is non-degenerate (or degenerate). A 
non-degenerate surface is named in terms of the induced metric. If the induced metric is 
positive definite, a non-degenerate surface is called spacelike, if the induced metric is 
indefinite, a non-degenerate surface is called timelike (see [2,4]). Let S  denote a non-
degenerate surface with non-null normal vector field in ℝ . We can assign an orthonormal 
frame to any point of a smooth regular non-null curve since we investigate the geometry of 
the curve. Generally, we choose the Darboux frame field if the smooth curve lies on a surface. 
This frame field is a reasonable way to set up on orthonormal trihedron to measure the change 
of a non-null curve on a non-degenerate surface.  

Now, we assign a Darboux frame field at ( ) by using the unit normal vector field ( ) of

the surface S. Then T= ( )
‖ ( )‖

 is tangent vector and ( ) = ( ) × ( ) is known the 

binormal vector field of ,  where = ∓1 =< , >. Thus T, W, U  is the Darboux 

frame field on S along with the following derivative equations  

′
′
′

=
0

− 0
− − 0

,
(1)
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where  =‖ ′‖,  , and are the speed, geodesic curvature, the normal curvature and the 
geodesic torsion of , respectively, and = ∓1 =< , > and = ∓1 =< , >. We 
can obviously see from (1) that the geodesic curvature of   at a point (t) can be computed 
by the following equation by

=
det( , , )

‖ ‖
(2)

If a non-null curve on S has zero geodesic curvature, then it is called a geodesic on the 
surface.  

A rational Bézier curve of degree n with control points b0, b1,...,bn and corresponding scalar 
weights  ,0 ≤ ≤ , is defined to be

    

P(t) = ∑ , ( )
∑ , ( )

,         ∊ [0,1]                                                   

where  

, ( ) =
!

( − )! !
,  0 ≤ ≤  

0, ℎ

are called the Bernstein polynomials, with the understanding that if = 0, then   is to be 
replaced by . It is assumed that all the weights are non-zero. Rational Bézier curves are
called quadratic for = 2 (Farin, 2002; Marsh, 2006). If = = ⋯ = , then the curve 
becomes an integral Bézier curve.

DARBOUX FRAME OF A SPACELIKE QUADRATIC RATIONAL BÉZIER CURVE
ON 2-    DIMENSIONAL DE SITTER SPACE 

A quadratic rational Bézier curve is defined by

P(t) =
∑ , ( )
∑ , ( ) , (3)

where and , 0≤ ≤ 2, are called weights and control points, respectively.  

The first order derivative of the quadratic rational Bézier curve is given by the following 
equation:

( ) =
∑ , ( ) − ∑ , ( ) ( )

∑ , ( )
(4)
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By the help of the derivative of Bernstein polynomials and the derivative of Bézier curves 
(Marsh, 2006), we get the following equation:

( ) = 2
( − )(1 − ) + ( − ) + ( − ) (1 − )

∑ , ( )
 . (5)

Let ( ) = { ∈ ℝ | < , >= − } be a 2-dimensional pseudo-hyperbolic space which is 
also known as 2-dimensional anti de Sitter space. There exist only spacelike curves in ( )
because of it has timelike unit normal vector field. Let : ⊂ ⟶ ( ) be a spacelike 
quadratic rational Bézier curve. The position vector of  is expressed by

( ) = U( ( )), (6)

then we have = rU . In this situation, (1) and (2) implies that 

= −
1

,   = 0 (7)

for every ∊  (see, Oral, 2010). So, the derivative formulas of the Darboux frame along is
given by 

( ) = ( )
‖ ( )‖

, ( ) = ( )× ( )
‖ ( )× ( )‖

, ( ) =  ( ) (8)

with formulas 

=

⎝

⎜
⎛

0

− 0 0

0 0
⎠

⎟
⎞

. (9)

The following theorem gives some results for the Darboux frame and the geodesic curvature 
for a spacelike quadratic rational Bézier curve at the point (0) = in ( ).

Theorem 1. The Darboux frame {T,W,U} and geodesic curvature  of the spacelike 
quadratic rational Bézier curve P(t) defined by (3) at t=0 on the 2-dimensional anti de Sitter 
space ( ) are given by 
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| =
∆
‖∆ ‖, (10)

| =
×

‖ × ‖, (11)

| = (12)

and 

= −
4 < × , >

∥ 2 ( − ) ∥
,

(13)

where ∆ = − ≠ 0.

Proof. Taking into consideration (8) for t=0, we get 

| =
( − )

‖ ( − )‖ =
( − )
‖( − )‖ =

∆
‖∆ ‖,

| =
× ∆

‖ × ∆ ‖ =
× ( − )

‖ × ( − )‖
=

×
‖ × ‖

and 

| = .    

From (2) and (6), we have 

= −
< (0) × (0), (0) >

‖ ′(0)‖
 . (14)

We get from (3) and (5) 

(0) = , (15)

(0) = 2
( − )

=
∆

 , (16)

Taking derivative of (5), we obtain 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 471 June 1-2, 2021



 

′′(0)

=
2 ( − ) − 4 ( − ) − 2 ( − )(2 (−2 + 2 ))

=
(−4 + 8 − 8 )∆ + 2 ( − )

. (17)

Cross product of (16) and (17) can be calculated as follows  

(0) × (0) =
4 (( − ) × ( − ))

. (18)

Substituting (17), (18) and (4) into (14), we obtain (13). 

Corollary 1. Any spacelike quadratic rational Bézier curve P(t) defined by (3) at t=0 on the 2-
dimensional anti de Sitter space ( ) lies on a geodesic arc of ( ) when  

< × , >= 0 .

The following theorem give some results for the Darboux frame and the geodesic curvature 
for a spacelike quadratic rational Bézier curve P(t) at the point P(1)= .  The proof of the 
next theorem closely mirrors proof of Theorem 1 and is omitted.

Theorem 2. The Darboux frame {T,W,U} and geodesic curvature  of the spacelike 
quadratic rational Bézier curve P(t) defined by (3) at t=1 on the 2-dimensional anti de Sitter 
space ( ) are given by 

| =
∆
‖∆ ‖,       

| =
×

‖ × ‖,

| =                 

and

= −
4 < × , >

∥ 2 ( − ) ∥
,

where ∆ = − ≠ 0.

Corollary 2. Any spacelike quadratic rational Bézier curve P(t) defined by (3) at t=1 on the 2-
dimensional anti de Sitter space ( ) lies on a geodesic arc of ( ) when

< × , >= 0.
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Özet
Günümüzde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte rekabetin yoğun olduğu pazar 

ortamında işletmeler, markayı bir farklılaştırma aracı olarak görmektedirler. Dolayısıyla bu 
farklılaşmanın sağlanmasında tüketicilerin algılarının ve davranışlarının oluşmasında marka 
ismi önemli rol oynamaktadır. İşletmeler markalarını rakiplerini dikkate alarak sürekli 
geliştirmeye çalışmakta ve markaları için uygun marka stratejilerini uygulamaktadırlar. Bu 
sebeple çalışmanın odak noktası, marka ismi oluşturulmasına yönelik literatürün 
incelenmesidir. Bu amaçla öncelikle marka kavramı irdelenmiş, marka ismi oluşturma süreci 
ve markanın görsel ifade tarzları detaylı incelenmiştir. Ayrıca literatür incelendiğinde bu 
konuda sınırlı sayıda çalışma olması, bu çalışmayı önemli kılan bir etmendir.

Anahtar Kelimeler: Marka Kavramı, Marka İsmi Yaratma, Markanın Görsel İfadesi.

STRATEGIES FOR CREATING A BRAND NAME 

Abstract 
Nowadays, with the increase of digitalization business see the brand as a differentiation tool 
in the market environment where competition is intense. Therefore, the brand name plays an 
important role in the formation of consumers’ perceptions and behaviors in providing this 
differentiation. Businesses ara constantly trying to improve their brands by taking their 
competitors into consideration and implement appropriate brand strategies for their brands. 
Therefore, the focus of the study is to examine the literature for the creation of brand name. 
For this purpose, firstly the concept of brand was examined, the process of creating a brand 
name and the visual expression styles of the brand were examined in detail. In addition, the 
fact that there is a limited number of studies on this subject when the literature is examined, is 
a factor that makes this study important. 

Keywords: Brand Concept, Creating A Brand Name, Visual Expression of the Brand. 
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1.Giriş 

Giderek artan rekabet ortamı, küreselleşme ve teknolojideki ilerlemelerle birlikte 
önem kazanan markalar, değişen pazar yapısının etkisiyle ürün çeşitliliklerinin artması ve 
tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda daha da önemli hale gelmiştir. Markanın kimliğini 
yansıtan marka ismi, markayı oluşturan özellikleri yansıtmakta ve sembolize etmektedir. 
Marka isminin oluşturulması, pazarlamacıların verdiği en önemli kararlardan birisidir. Çünkü 
marka ismi tüketicilerin satın alma davranışını doğrudan etkilemekte ve markayı pazarda 
rakiplerinin arasında fark edilebilir hale getirmektedir. Marka ismi markanın imajının, 
ürünlerin kalitesini hedef kitleye iletilmesinde ve tüketicilerin markaya yönelik algılarının 
oluşmasında etkin rol oynamaktadır. 
İşletmeler değişen rekabet şartları karşısında pazardaki paylarının sürdürebilmek için mevcut 
markalarını geliştirmeye ve markaları için uygun marka stratejilerini belirlemeye 
çalışmaktadırlar. Bu stratejileri temel alan literatür çalışmasında, marka kavramının kavramsal 
çerçevesi irdelenecek, marka ismini oluşturma süreci ve markanın görsel ifade tarzları ve 
marka stratejileri alt başlıklar halinde ele alınarak, ifade edilecektir. Çalışmanın gerekçesi ise 
bu konuda literatürdeki çalışmaların sınırlı sayıda olması sebebiyle akademik literatüre katkı 
sağlanmasıdır.

2. Marka Kavramı ve Kavramsal Çerçeve

Marka kavramı; MÖ 3000’li yıllarda tuğraların çömlekçilik alanında kullanımı, MÖ 
3500’lü yıllarda Mezopotamya mallarının üzerine mühür basımı ve MÖ 5000’li yıllarda 
mağara duvarlarında bizonların karın bölgelerindeki semboller ile ortaya çıktığı 
düşünülmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2005). Marka kavramı, Almanca “brandr”, yani “sıcak 
demirle yakmak” anlamına gelen kelimeden doğmuştur (Hornby, 2005: 134).
Marka kavramı çeşitli araştırmacılar tarafından farklı tanımlamalar ile açıklanabilmektedir. 
American Marketing Association'a göre marka kavramı, "bir satıcı veya satıcı grubuna ait 
ürün ve hizmetleri açıklayan, bu ürün ve hizmetleri rakiplerinden farklılaştırmak için 
kullanılan isim, terim, işaret, sembol veya tasarım ve bunların kombinasyonu" şeklinde ifade 
edilebilir. Bir pazarlamacı yeni bir ürün için yeni bir isim, logo veya sembol oluşturduğunda, 
bir markanın yaratıldığı söylenebilmektedir (Keller, 2013: 30). Zimmerman ve diğerleri 
(2001)’ne göre, markalar değerli varlıklar olarak ifade edilir. Aynı zamanda markalar iletişim 
kurmada müşteriler için önemli rol oynarlar. Marka kavramı, bir firmanın rakiplerinden farklı 
olarak tüketicilerine belirli özelliklerde ürün ya da hizmetler sunması, farklı bir imaj 
yaratması ve bu imaj ile tüketicilerin algıladıkları soyut ve somut ifadelerin birleşimi şeklinde 
de açıklanabilir (Marangoz, 2006: 108). Kotler ise marka kavramının; reklam, halkla ilişkiler, 
kişisel satış, tanıtım vb. pazarlama iletişimlerinin uyumlu biçimde bir araya getirilmesiyle 
oluştuğunu ifade eder. Kotler’e göre marka kavramı; nitelik, elde edilen faydalar, sahip 
olduğu değerler, kültür, kişilik ve kullanıcılar olmak üzere altı anlamı barındırmaktadır 
(Kotler, 2000:404). 
Tüketiciler açısından marka kavramı ise ürünün ambalajı, rengi, amblemi, sloganı ve sembolü 
gibi görsel ifadelerle belirtilen ve ürüne değer katan her şeyi kapsar. Tüketiciler için marka; 
bir ürünün nerede ve nasıl üretildiğini ifade etmekte ve ayrıca ürüne kalite güvencesi 
sağlamaktadır. Genellikle tüketiciler deneyimledikleri üründen, o ürünün fiyatı yükselse dahi 
satın alma davranışına devam etmektedirler. Çünkü markalı ürün tüketicilere prestij de 
sunmaktadır. Örneğin, birçok tüketici için Mercedes arabaya binmek, Rolex marka saat 
takmak ya da Vakko marka çanta takmak toplumda prestij göstergeleri olarak 
görülebilmektedir (Ar, 2004:7).
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3. Marka İsmi Yaratma

Marka ismi yaratma kararı, pazarlamacıların verdiği en önemli kararlardan biridir. 
Marka ismi tüketicilerin satın alma davranışını doğrudan etkilemekte ve markayı pazarda 
rakiplerinin arasında fark edilebilir hale getirmektedir (Phillips, 2012: 21).  Marka isminin 
ayırt edici olması, anlamlı olması, kolayca hatırlanabilmesi ve telaffuz edilebilmesi gerekir 
(Collins, 1977). Marka ismi bir ürün ya da hizmet hakkında bilgiyi yansıtmakta ve tüketiciyi 
ürün ya da hizmetin performansını algılamasına yöneltmektedir (Richardson ve diğerleri, 
1994).  
Tüketiciler genellikle yabancı markalı bir ürünün kalitesini öğrenmek için ürünün menşe 
ülkesini kontrol edebilirler. Örneğin; moda sektöründen bahsederken tüketicilerin aklına 
İtalya moda markaları, mühendislik sektöründen bahsederken Almanya markaları ve 
elektronikte ise Japonya markaları gelebilmektedir (Rio ve diğerleri, 2001). Pazarlamacılar, 
marka isminin ses ve anlam arasındaki frekansının yansıtılması aracılığıyla markanın 
anlamlılığını vurgulayabilirler. Örneğin; Kraft markası “K” harfi aracılığıyla güvenilir bir 
imaj sergilemektedir (Hinton ve diğerleri, 1994; Anonymous, 2006). Keller ve Kotler (2006) 
marka ismi kavramının; tescilinde ticari markalar vasıtasıyla, üretim sürecinde patentlerle, 
markanın ambalajında telif hakları ve özel tasarımlarla korunabilir olduğunu dile 
getirmişlerdir. Marka isminin, ürün ve hizmetlerin piyasada yer edinmesinde ve başarılı 
olmasında büyük rol oynadığı söylenebilir (Chan ve Huang, 2001: 309).Peterson ve Ross 
(1972), marka ismi oluşturulurken tüketicilerin olumlu fikirlere sahip olduğu, tanıdığı 
sözcüklerin kullanılmasının ve bu sözcüklerin özelliklerine yer verilmesinin önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Özellikle sessiz harflerden ziyade sesli harflerin kullanıldığı marka 
isimlerinin tüketiciler üzerinde daha çok etkiye sahip olduğu literatürde de desteklenmiştir 
(Klink ve Wu, 2014).  

3.1. Marka İsmi Oluşturma Süreci

Marka ismi oluşturma süreci dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; öncelikle ürün ya 
da hizmetlerin markalama kararının verilmesi, markanın isminin belirlenmesi, ismi belirlenen 
markanın stratejilerinin belirlenmesi ve markanın konumlandırma çabalarının 
yürütülmesinden oluşmaktadır (Sevindik, 2007: 9). Firmaların ürün ve hizmetlerini 
markalama kararı vermesinin sebebi, kendi ürün ya da hizmetlerini rakiplerinden ayırt 
edilmesini sağlayarak, pazarda etkin hale gelmek istemeleridir. Bu markalama çabalarında, 
öncelikle ürün ve hizmetlere uygulanan markalamanın maliyetlerinin ve firmaya sağladığı 
faydaların detaylı değerlendirilmesi gerekmektedir (Ateş, 2006). Marka ismi seçilirken dikkat 
edilmesi gereken özellikler söz konusudur. Bunlar aşağıda ifade edilmiştir (Tek, 2004: 90).

Marka ismi, ürünün faydalarını ifade eden içeriği ile tüketicide güçlü çağrışım 
uyandırmalıdır. Örneğin; tüketicilere BMW marka otomobili denildiğinde akıllarına ilk “hız” 
özelliği gelmektedir. Honda markasının Civic modeli, şehre ait ve şehrin bir parçası 
anlamında olduğu için tüketiciler bu isimi duyduklarında, onun az benzin tüketeceğini ve 
kolay park edilebilecek ölçüde boyutlara sahip olduğunu düşünebilirler (Aaker, 1996).

Marka ismi, ürünün özelliklerini düşündürmelidir.
Marka isminin, telaffuzu düzgün ve hatırlanabilir olması gerekir. Örneğin, “Solo” 

markası gibi.
Marka ismi, tüketicilerin dikkatini çekecek şekilde olmalı ve tüketicinin değer 

yargılarına uygun olmalıdır.
Marka ismi, rakip markalardan farklı ve ayırt edici özellikte olmalıdır. Örneğin; 

“Chivas Regal” markasının farklı yönü, diğer markalara göre pahalı olmasıdır (Çoroğlu, 2002:
112). 
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Marka isminin, markanın imajını yansıtan pazarlama iletişimi faaliyetlerinde 
kullanılabilir olması gerekir.

Marka isminin, çeşitli ürünlerde kullanılabilecek jenerik ismi olmamalıdır. 
Marka ismi, tescil edilebilir ve yasal korunmaya uygun olmalıdır.  

Markanın ismi seçilirken, markanın işaret ettiği özellikleri ile ürün ya da hizmetlerin 
performansının uyumlu olması gerekir. Markaya ait ürünler iyi performans gösterdiğinde, 
yani markanın ismi ile söz konusu performansı uyumlu ise marka ismini uzun süreli 
hafızasına yerleştiren tüketicinin satın alma safhasında tercih önceliğinin kolaylaştığı 
söylenebilir. Örneğin; Econo Lodge oteller zinciri, müşterilerine sadece ekonomik konaklama 
sunmanın yanında rakiplerine göre daha ekonomik konaklama imkânı sunduğunu tanıtım ve 
reklamlarında vurgulamaktadır. Bu faktörlere dikkat eden tüketiciler de bu markayı 
hafızalarına yerleştirebilir ve aktif olarak takipte kalabilirler (Yorkston ve Geeta, 2004). 

3.2. Marka İsmi Yaratılmasında Görsel İfadeler 

Aristo’nun “tüm algılar gözle başlar” sözü markanın oluşturduğu görsel kimliği ifade 
etmektedir. Tüketiciler açısından görsel ögeler sözcüklere göre daha etkili olduğu için daha 
kolay hatırlanabilirler (Schmitt ve Simonson, 2000,102). Bir ürün ya da hizmete ait markanın 
logosu, pazarlama iletişimi çabalarında kullanılan renklerin, biçimsel ögelerin ve şekillerin
tamamını oluşturur. Logo âdeta markanın üzerine giydiği bir elbise şeklinde ifade edilebilir 
(Ar,2004: 77). Logo, markanın görsel imajının önemli bir unsurunu oluşturur (Kohli ve 
diğerleri, 2002).  Grohmann (2008) tarafından yapılan çalışmada, logo tasarımının özellikleri 
ile marka kişilik boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya göre logosu doğal, 
yuvarlak ve tutarlı olan markaların daha samimi ve sıcak olarak algılandığı 
söylenebilmektedir. Markaların logoları farklı anlamları da yansıtabilirler. Örneğin; Adidas 
markasındaki üçgen oluşturan logo figürünün kullanılmasının sebebi, sporcuların üstesinden 
gelmek zorunda olduğu zorlukları temsil eden bir dağı simgelemektedir. Amazon markasının 
logosundaki, turuncu ok, şirketin müşterilerini memnun etme çabasında bir gülümsemeye 
benzetilmiştir ve ok, ‘A’dan ‘Z’ye akla gelebilecek her ürünü sattığını ifade eden bir ipucunu, 
A” ve “Z” harfleri arasında uzanarak göstermektedir. Continental markasının ilk iki harfi bir 
otomobil tekerleğinin simgesini göstererek markasının imajını sergilemektedir 
(www.pazarlamasyon.com).  

Markalı ürünün ambalajı, tüketicilerin satın alma davranışında önemli rol 
oynamaktadır. Ambalajın, tüketicilere içerisindeki ürün ve ürünün içeriği hakkında ve ürünün 
kullanımı hakkında detaylı bilgi vermesi, tüketicilerin farkına varacağı şekilde renk ve 
tasarımıyla ilgi çekici olması, ürünü dış etmenlerden koruması ve tüketicinin güvenini 
sağlaması gerekmektedir. Pazarlamacıların markalı ürünün ambalajını oluştururken 
tüketicilerin demografik değişkenleri, kültür, değer, tutum ve yaşam tarzları gibi unsurları göz 
önüne alarak ürünün ambalajını tasarlaması gerekir (Kotler, 2000). 
Slogan herhangi bir markanın imajını yansıtan, hazırlanmış ikna etme temalı bilginin kısa 
kelime ya da cümle ile ifade edilmesine denilir (Keller, 1998: 151). Slogan ile ilgili olan iki 
kavram söz konusudur. Bunlar; jingle (cingıl) ve taglines’dır. Jingle sloganı oluşturan kelime 
ya da cümlenin arka planda müzik ile ahenkli şekilde tekrarlanmasıyla oluşur. Bu jingle’ların 
bazıları soru veya ünlem ifadesi içeren sloganlardan oluşurken, bazıları da kafiyeli devrik 
cümlelerden oluşur (Uzoğlu, 2001: 154; Hürel, 2001: 20). Eti markasının “Bisküvi Denince 
Akla Her An Onun Adı Gelir” sloganı, Pınar’ın “Büyüdüm Büyüdüm Pınarla Büyüdüm”, 
Koçtaş’ın “Koçtaş’a Gidiyorum Evimi Çok Seviyorum”, Çokonat’ın “Nat Nat Nat Çokonat” 
jingle’ları Türk reklam tarihinin en etkili olan jingle örneklerindendir 
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(www.marketingtürkiye.com). Taglines ise, reklamlarda verilen mesajın, reklam sonunda 
söylenen kısaltılmış söz halini ya da dizeyi ifade eder (Wells ve diğerleri, 1998: 259).
Bazı başarılı slogan örnekleri aşağıda ifade edilmektedir (Murat, 2018; Kılıç, 2007: 76).

Coca Cola’nın 2009’da tüketicilerini mutlu etme çabası ile oluşturduğu “Open 
Happiness” sloganıyla mutluluk kelimesini marka ile özdeşleştirerek tüketicilerin bilinçaltına 
yerleştirdiği söylenebilir. 

Nike’ın 1988’de geliştirdiği sloganı “Just Do It!” ve bu slogan etrafında şekillenen 
promosyonları ile Nike’ın %18’lik pazar payını %43’e yükselttiği ve bu sloganın Nike ile 
özdeşleştiği söylenebilir.

Apple’ın 1997’de oluşturduğu “Think Different” sloganı ve logosu ile piyasadaki 
farkını ortaya koyduğu ve hala başarısını artarak sürdürdüğü söylenebilir.

3.3. Marka Stratejileri 

Bir marka stratejisi, herhangi bir markanın vizyonunu ifade eden ve ayırt edici 
özelliklerini tüketicilere iletilmesini sağlayan belirli bir plana denilmektedir. Bu planın 
öncelikle, firmanın çalışanları ve ortakları tarafından benimsenmesi ve çalışanların arasındaki 
koordinasyonu sağlaması gerekmektedir. Bu plan dahilinde, markanın ihtiyaçlarına cevap 
vermesi gereken en yüksek hedef segment belirlenerek ve bu segmente markanın ikna edici 
sloganı, markalı ürünün tüketicilere sağlayacağı rasyonel ve duygusal faydalar açıklanarak, 
stratejilere adım atıldığı söylenebilir. Marka stratejilerinin en önemli adımı olan 
konumlandırma, markanın kalbini temsil eder ve tüketicilerin ihtiyaç duyduğu faydaları ifade 
etmektedir. Bu faydalar ekonomik karakterli olabilir. Örneğin, indirimli ürünler tüketicileri 
cezbeder ve dolayısıyla harcamalarına dikkat eden tüketiciler için güçlü bir konumlandırma 
yapıldığı söylenebilir (Sexton, 2012). 
Bir marka stratejisinde göz önüne alınması gereken en önemli husus, tüketicilerin neden
markayı tercih edeceğinin açıkça ifade edilmesidir. Bu nedenle bir marka stratejisinin; bir 
pazarlama karmasının özeti olarak düşünülmemesi, bir piyasada bir pazar payına sahip 
olmanın ifadesi olarak algılanmaması ve herhangi bir ürün hattının geliştirilmesi gibi genel bir 
bakış açısı ile değerlendirilmemesi gerekir (Arnold, 1993: 128).  Ayrıca firmaların ürünleri 
için tercih edebileceği dört marka seçim stratejisi bulunmaktadır (Kotler, 2000: 408). Bunlar; 
hat genişletme, marka genişletme, çoklu marka stratejisi ve yeni marka stratejisinden 
oluşmakta ve aşağıda açıklanmaktadır.

3.3.1. Hat Genişletme Stratejisi 

Hat genişletme stratejisi, aynı marka isminin altında markanın özü değiştirilmeden ürün 
kategorisine yenilikler eklenerek çeşitlendirilmesidir. Bu stratejide aynı ürün grubunda olan 
farklı kalite standartlarındaki ürünleri ile aynı firmanın farklı tarzdaki ürünlerinin piyasaya 
sunulması için kullanılmaktadır. Bu stratejiye “aile markası” stratejisi de denilir. Bu 
stratejinin uygulanmasında farklı kalite standartları söz konusu olduğundan hedef kitle 
değişmekte ve değişen bu hedef kitleye göre pazarlama çabalarının yürütülmesi 
markalaşmanın sürekliliği açısından da önemlidir (Ar, 2004; Tek ve Özgül, 2005: 319-320).  
Bu stratejiye Pepsi Cola’nın Diet Coke markası, Ariel’in Color markası, Nivea markasının 
ürünleri, Milka tablet çikolataları ve Karaca markasının yeni çıkan Hatır Plus sütlü kahve 
özelliği olan kahve makinesi örnek verilebilir. Firmaların, hat genişletme stratejisini tercih 
etme sebepleri aşağıda ifade edilmiştir (İlhan, 2006: 43).

Ürün ya da hizmete yenilik ve farklılık katılarak markanın pazarda etkin olmasını ve 
markanın pazarlama etkinliğinin arttırılmak istenmesidir.
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Muhtemel tüketicilerin marka vasıtasıyla firmanın ürünlerinin farkına varması ve 
tüketicilerin markaya çekimi sağlanarak karlılığının arttırılmak istenmesidir. 
Firma için güçlü bir marka imajının oluşturulmasının istenmesidir.
Firma adına markanın sağladığı faydaların en yüksek seviyeye çıkarılmak 
istenmesidir. 

3.3.2. Marka Genişletme (Marka Yayma) Stratejisi

Marka genişletme stratejisi, mevcut piyasalarda başarılı olan bir markanın, yeni bir 
kategoride farklı ürün sınıflarına ait yeni ürünlerini pazara sunmasını ifade etmektedir. Bu 
stratejiye literatürde “çatı veya şemsiye markalama” stratejisi de denilmektedir. Bu stratejide 
amaç, mevcut markanın sahip olduğu tanınırlığını ve sadık müşterilerini yeni ürünlere 
yönlendirmektir (Kotler ve diğerleri, 1999: 581). Keller (1998), firmaların %80'inden 
fazlasının ürün ve hizmetleri pazarlamanın bir yolu olarak marka genişletme stratejilerine 
başvurduğunu vurgulamıştır. Ayrıca marka genişlemesinin en önemli faydalarından biri de 
firmanın herhangi bir ürününün tüketiciler tarafından deneyimlenmiş olması ve bu oluşan 
sinerjinin sonucunda iletişim maliyetlerinin azaltılabilmesidir (Aaker ve Keller, 1990). Bu 
strateji ile pazara sunulan yeni ürünlerin tüketiciler tarafından kabul edilmesi için bazı önemli 
özelliklere sahip olması gerekir ve bunlar aşağıda ifade edilmiştir (Tek ve Özgül, 2005: 325).

Yeni ürünler ile piyasadaki mevcut ürünlerin kalite, fayda, özellik ve tasarım açısından 
uyum içerisinde olması gerekir.
Yeni ürün sınıfları ile söz konusu marka arasında ürünlerin sahip olduğu özellikler ve 
kullanım şartları gibi marka çağrışımlarının uygun olması gerekir.
Markanın piyasaya sürülen yeni ürünlerinin farklı tat, içerik ve özellikleri içermesi 
gerekir. 

Marka genişletme stratejisi üç şekilde gerçekleşebilir. Bunlar; farklı sunum tarzlarıyla, farklı 
boyutlarda ve farklı renk ve tat değişimleriyle yeni ürün pazara sunulabilir (Kapferer, 1992: 
120). Dolayısıyla oluşturulan yeni kategorinin firmanın pazardaki konumuna göre ürün ya da 
hizmete olumlu ya da olumsuz yansıdığı için marka stratejisinin, tüketicilerin algılamaları 
dikkate alınarak oluşturulması gerekir. Marka genişlemesi doğru bir şekilde pazara giriş 
yaparak, doğru hedef kitleye ulaşma başarısını gösterirse, temel markanın imajını da 
güçlendirmektedir. Bunun yanında, firmanın pazarda yanlış marka genişleme stratejisi 
uyguladığı durumda ise hem firmanın maliyeti yükselebilir hem de marka değeri bu 
durumdan kötü etkilenebilir (Aeker,1996; Ar, 2004). Samsung A, S gibi serileri ve Iphone’un 
Plus serileri bu stratejiye örnek gösterilebilir.

3.3.3. Çoklu Marka Stratejisi

Çoklu marka stratejisinde, her ürün ya da hizmete farklı bir marka ismi verilmektedir. 
Her marka kendine ait farklı bir kimlik ve imajıyla farklı pazar bölümlendirmeleri oluşturur. 
Bu yüzden daha maliyetli, zaman alıcı ve emek sarf edilmesi gereken bir stratejidir. Bu 
stratejide bir segmentteki ürün ya da hizmet piyasadan kaldırıldığı zaman, diğer segmentlerde 
bulunan ürünler ya da markalar bundan zarar görmemektedir. Koç Holding’in Arçelik ve 
Beko markaları, Yaşar Holding’in DYO markası, P&G’ın Pantene, Febreze ve Ariel 
markaları, İpek’in Selpak ve Solo markalı ürünleri, Nestle’nin Damak markası ve 
Volkswagen Şirketler Topluluğunun VW, Audi ve Skoda markaları örnek olarak verilebilir 
(Kotler ve diğerleri, 1999; Tek ve Özgül, 2005: 319-320). 
Bu marka stratejisinin önemli özellik ve avantajları aşağıda ifade edilmiştir (İslamoğlu, 2000: 
213). 

Firmanın üreticisi, işletmelerin dağıtım noktalarını ele geçirerek üstünlük sağlayabilir. 
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Firma yöneticisi, tüketicilerin marka değişim kararlarından dolayı oluşan talep 
kaymalarını mevcut firmaya çekebilir.
Aynı ürün ya da hizmetlerin farklı markaları ile farklı pazar bölümlerine yönelmelerini 
sağlar.
Markalar arasındaki rekabet marka yöneticilerinin devamlı aktif ve güncel olmasını 
sağlayabilir.

Bu seçim stratejisinin dezavantajı ise her bir markanın küçük bir pazar payına sahip olması ve 
bu pazar paylarından kar sağlanmadığı durumda, firmanın yüksek kar marjlı markalarına 
yönelmektense, diğer ürün ya da hizmetlerine yönelebildiği için kaynaklarını dağıtabileceği 
söylenebilir (Kotler, 2000: 416). 

3.3.4. Yeni Marka Stratejisi 

Bir firmanın, piyasaya sürmek istediği yeni bir ürünü mevcut veya yeni bir pazarda 
farklılaştırarak yepyeni bir marka ile pazara sunduğu stratejidir. Toyota firmasının, lüks araba 
pazarına “Lexus” adında yeni bir markayı sunması ve Seiko saat firmasının daha düşük gelir 
grubu için “Pulsar” markasını sunması örnek verilebilir (Kotler, 2000: 416). Yeni marka 
stratejisi bir firmanın, yeni bir kategoride ürün geliştirirken (Küçük, 2005: 19); 

Ürünleri için kullandığı mevcut marka isimlerini yeni ürünü için uygun bulmadığında,
Bir marka ismine ait özelliklerin markaya zarar verdiğini veya markayı doğru 
yansıtmadığını analiz ettiğinde,
Marka ismine marka ile ilgili yeni değerler eklemek istediğinde oluşturduğu stratejidir.

Yeni marka stratejisi, diğer üç marka stratejisi kararlarına göre daha riskli ve daha pahalı bir 
alternatiftir. Bu stratejide, pazar bölümlendirmesi üzerine yoğunlaşan firmalar her ürün ya da 
hizmet için yeni marka ismi seçmektedir. Böylece, firma yeni bir marka ismiyle girdiği 
pazarda rakipleriyle daha düşük kalite ve fiyat üzerinden rekabet edebilir. Aynı zamanda yeni 
marka, firmanın kendi bünyesindeki diğer markalar ile içsel bir rekabet içerisinde olarak 
firmanın piyasadaki etkinliğini de arttırabilmektedir (Pride ve Ferrell, 2000: 305).

4. Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmanın odak noktası, marka ismi oluşturulmasına yönelik literatürün 
incelenmesi ve marka stratejilerinin pekiştirilmesidir. Bu amaçla önce marka kavramının 
kavramsal çerçevesi ele alınmış, marka ismini oluşturma süreci ve markanın görsel ifade 
tarzları örneklerle ifade edilmiştir. Daha sonra marka stratejileri detaylı olarak açıklanarak, 
irdelenmiştir. Çalışmanın konusu olan marka isminin oluşturulması zor, zaman alıcı ve 
maliyetli bir süreci oluşturmaktadır. Marka isminin tüketicilerin yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, 
gelir durumu, meslek grupları, algı, tutum, değer ve yaşam tarzları gibi demografik ve 
psikografik faktörler göz önüne alınarak oluşturulması gerekir. Çünkü tüketiciler satın alma 
davranışını gerçekleştirirken hafızalarında yer alan markaya yönelik olumlu ya da olumsuz 
çağrışımlardan ve daha önceki tecrübelerine dayanarak karar vermektedirler. 
Marka kavramı, yoğun rekabet ortamında bir isim olmanın ötesine geçerek ürüne kimlik 
katmakta ve tüketicilerin algıları ile şekillenmektedir. Markaların sektörde rakipleri ile 
rekabet edebilmeleri ve pazardaki paylarını koruyabilmeleri için katma değerini yükseltmeleri 
gerekmektedir. Bu katma değerin sürekliliğinin sağlanması markaların sektördeki başarısını 
sürdürmelerine bağlıdır. Aynı zamanda bu markaların ismi, tüketicilerin nezdinde markanın 
imajını ve kimliğini oluşturmaktadır. Dolayısıyla markanın ismi, markayı oluşturan özellikleri 
sembolize etmektedir. Çünkü marka ismi tüketicilerin satın alma davranışını doğrudan 
etkilemekte ve markayı pazarda rakiplerinin arasında ayırt edilebilir hale getirmektedir. 
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Aynı zamanda işletmelerin değişen rekabete uyum sağlamak için mevcut markalarını 
geliştirmeleri, markaları için uygun pazar araştırmalarını değerlendirmeleri ve markaları için 
uygun marka stratejilerini belirleyerek uygulamaları gerekmektedir. İşletmeler için önemli 
kararlardan olan markanın oluşturulması, marka isminin yaratılma süreci ve markalama 
stratejileri ile ilgili literatürün ulusal ve uluslararası alanda genişletilmesi gerektiği 
söylenebilmektedir. Ayrıca literatür incelendiğinde bu konuda sınırlı sayıda çalışma olması, 
bu çalışmayı önemli kılan bir etmendir. 
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ÖZET

Modern ve Postmodern zamanlarda üretim faaliyetlerindeki artış, teknolojik 
gelişmelerin hız kazanması, ulaşımın ve iletişimin daha kolay hale gelmesi gibi hususlar 
işletmelerin ve markaların rekabet ortamını ve pazar payını genişletmektedir. Dolayısıyla 
markalar, yoğun rekabet ortamında farklılaşma çabası içerisine girmektedirler. Farklılaşmak 
isteyen ve hafızalarda kalıcı olma çabasındaki markalar kendilerine bir kişilik oluşturma 
hedefi taşımaktadırlar. Bunu gerçekleştirebilmenin yollarından bir tanesi arketiplerden 
yararlanmaktır. Carl Gustav Jung’un geliştirmiş olduğu ve marka kişiliği konusunda yeni 
bakış açısına sahip arketipler, temel kişilikleri ifade etmektedir. Farklı bilim alanlarında 
kullanılabilen arketip yaklaşımı marka kişiliği algılarını da açıklamada önemli bir yere 
sahiptir.  Bu çalışmanın amacı, marka kişiliği konusunda yeni bir bakış açısı niteliğinde 
yaygınlaşmaya devam eden ve temelleri Carl Gustav Jung tarafından atılmış olan arketip 
kavramından yola çıkarak, Mark ve Pearson’un belirlediği marka arketipleri üzerinden 
stratejik bir arketipsel tutarlılık yakalamaktır.

Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Kişiliği, Arketip, Arketipsel Markalama.

ARCHETYPES AND BRANDING 

ABSTRACT 

Issues such as the increase in production activities in modern and posmodern times, 
acceleration of technological developments, easier transportation and communication, expand 
the competitive enviroment and market share of businesses and brands. Therefore, brands try 
to differentiated in an intense competitive enviroment. The brands that want to differentiated 
and be permanent in their memories aim to create a personality for themselves. One of the 
ways to do this is to use archetypes. Archetypes developed by Carl Gustav Jung with a new 
perspective on brand personality express basic personalities. The archetypal approach, which 
can be used in different fields of science, has an important place in explaining brand 
personality perceptions. The aim of this study is to achieve a strategic archetypal consistency 
through the brand archetypes determined by Mark and Pearson, starting from the concept of 
archetype, which continues to become widespread as a new perspective on brand personality 
and was founded by Carl Gustav Jung. 
Key Words: Brand, Brand Personality, Archetype, Archetypal Branding. 
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1. Giriş

Güçlü markalar aklımıza ve ruhumuza hitap ederler. İlgi uyandırıp, hayatımıza anlam 
katarlar. Yaşam şeklimizde yer verdiğimiz kavramlara karşılık gelen anlam arayışına markalar 
duruşlarıyla cevap verir. Marka kişiliği, sunulan bir ürün veya hizmetin somut varlığının 
yanında soyut bir varlık yani ruh kazanabilmesidir. Karakter, duruş, cazibe ve hitap bize 
ilham veren kişilere ait özelliklerdir. Güçlü olmak, güzel görünebilmek ve ilgi çekmek vb. 
olaylar sahip olmak istediğimiz herhangi bir olguyu kapsar. Markalar aracılığıyla tüketicilere 
seslenen ürünler de birçok vaat sunarak, tüketicilerin hayal dünyalarının gerçekleşmesine dair 
iletişim gerçekleştirirler. Tüketicilerin zihnindeki imgeler ile onlara sunulan vaatlerin 
örtüştüğü nokta tüketici ile markanın buluşma noktasıdır (Vuran ve Afşar, 2016: 32). Marka 
kişiliği de bu noktada markanın çevresi ile iletişim kurmasını sağlayan bir kılavuz 
niteliğindedir. Vizyonu rekabetçi ve sürdürülebilir olmak, misyonu ise çevresiyle olan 
etkileşimine anlam kazandırmaktır. İnsan zihni, bünyesinde hayat bulan kavramlarla mesaj 
veren alıcılara karşı daha duyarlıdır. Bu tanıma uygun olan kavramlar arketipler şeklinde 
tanımlanmaktadır. Arketipler; tüketici davranış modellerinde ve tüketicilerin markalarla 
kurdukları ilişki türlerine göre gruplandırılır ve herkesin rahatlıkla anlayabileceği ortak 
özellikleri sembolize ederler (Baştürk, 2009).  Tüketiciler bir marka ile ilgili ilk izlenimlerini, 
markanın isminden, logosundan, renginden ve ambleminden, kalıcı bilgileri ise o marka ile 
karşılaştıkları zaman elde ederler. Markalar tedarikçilerle, çalışanlarla, müşterilerle, bayilerle 
ve tüketicilerle ilişki kuruldukça anlam kazanmaya başlayacaktır. Bu değme noktalarında 
markaların davranışları onun kişiliğini yansıtır. Çünkü insanlar bir marka ile karşılaştıklarında 
o marka ile ilgili her anlamda bir deneyim yaşamaktadırlar. Şayet o marka tutarlı davranırsa, 
tüketiciler o markaya değdikleri her noktada onun hakkında yeniden deneyim kazanırlar ve 
zihinlerinde o markaya dair net bir algı oluşur. Mark ve Pearson’a göre markayı bir arketipe 
sadık kalarak yönetmek markanın davranışlarına tutarlılık kazandırır (Summak vd., 2020:  
491).  Bir marka insanların içindeki asiyi, kahramanı, masumu, aşığı çıkartabiliyorsa o 
insanların ruhlarındaki derin duygulara da ulaşabilir. Eğer marka temsil ettiği kişiliği 
insanlara dokunduğu her alanda ifade edebilirse o insanlarla hem güçlü bağlar kurar hem de 
hayatlarında kalıcı bir yer edinmiş olur.

2. Marka Kavramı
Marka kavramı birbirine benzeyen ürünler arasında ayırt edici bir sembol 

niteliğindedir. Ürünün şekli, ambalajı ve sunumu markayı kapsamaktadır. Markanın öğeleri 
farklılaşmayı sağlayan isim, sembol gibi değerlerdir. Ürünün risklerini en aza indirmek 
markanın görevlerinden biridir. Çünkü tüketiciler markanın adına bakıp ürünü satın 
aldıklarında riski minimuma düşürmek isterler. Bu riskler; psikolojik, fonksiyonel, fiziki, 
finansal, zaman riski şeklinde sıralanabilir (Akgün, 2008: 15).

2.1. Marka Kişiliği
İlk kez 1955 senesinde Levy ve Gardner tarafından tanımlanan marka kişiliği kavramı, 

1997 senesinde de Aaker tarafından çalışılmıştır. Marka kişiliği Levy ve Gardner’a göre 
ürünün belirli özelliklerinin de ötesinde bir kavramdır (Akgün, 2008: 8). Markalar insani 
karakterler olarak görüldüğü için tüketiciler de kullandıkları markalar ile duygusal bağlar 
kurmaktadırlar. Bu sebeple markaya yüklenmiş olan arketipler marka ile müşterisi arasında 
kurulan bağ açısından önem arz etmektedir. Marka bir kişi olsaydı nasıl biri olabilirdi 
sorusunun yanıtı marka kişiliğini oluşturmaktadır Marka kişiliği markanın rakiplerinden farklı 
olabilmesi için oldukça önemlidir. Kotler bir markanın inşasında marka kişiliğinin önemli 
olduğunu vurgulamakta olup, markaların belirli duygulara ve izlenimlere sahip olduğunu 
açıklamaktadır (Künüçen, 2001).
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Marka kişiliği gelişiminin başarılı bir marka için en önemli unsurlardan biri olduğunu belirten 
Aaker, markanın tüketicinin gözünde rakiplerine kıyasla gelişme gösterdiğinde, sembolik 
marka-tüketici ilişkisinin de ilerisine geçtiğini vurgulamıştır. Marka kişiliği geliştirme 
sürecinde pazarlama yöneticileri, markalarına sembolizm katmak için çeşitli teknikler 
kullanmışlardır (Aaker, 1997). Etkin ve verimli bir reklam kampanyası ile oluşan somut 
marka kişiliği ve marka dönüşümü ikonik boyuta geçmektedir. İkonik bir marka temel nitelik 
ve özellikleri temsil eden bir markadır. Tüketiciler ikonik markaları kendi hayatlarında 
içselleştirip, kendi değerlerini ve yaşam tarzlarını marka diline tercüme ederler. Bu durumda 
marka üzerindeki tüketici sahipliği herhangi bir ikonik markanın hayatında kaçınılmaz hale 
gelir. İşletmeler devamlı kendi markalarına yatırım yaparlar ve potansiyeli en üst düzeye 
çıkarmaya çalışırlar. Ancak marka bir kez ikonik statüye geldiğinde tüketiciler de markayı 
sahiplenirler. Marka kişiliği ile ilgili literatürde çeşitli tanımlamalar yapılmaktadır. Keller 
(1993) marka kişiliğini insani karakter özelliklerinin markaya atfedilmesi şeklinde 
tanımlamaktadır (Keller, 1993). Uslu, Erdem ve Temelli (2006) ise marka bir kişi olsaydı 
nasıl biri olurdu sorusunun cevabını marka kişiliği olarak tanımlamışlardır (Uslu, Erdem ve 
Temelli, 2006). Marka kişiliği, pazar konumu ve satış önerisi kadar önem taşımaktadır. 
Ayrıca rekabet avantajı yaratan bir eleman olarak da bilinmektedir. Bir markaya kişilik 
katmanın üç önemli nedeni vardır. Bunlar; her gün piyasada yeni bir ürün belirmektedir. Bu 
sebeple marka kişiliği firmaların kendi ürünlerini benzerlerinden ayırt edebilmek için marka 
kişiliğinden yararlanacaklardır. İkinci olarak, bir satış kararı duygusal bir nedene bağlı ise 
markanın beğenilen bir kişiliğe sahip olmasının duygusal bağı kurarken en önemli faktör 
olmasıdır. Üçüncü ve son olarak da marka kişiliği tutarlı bir yapıda olduğunda yalnızca 
markaya değil, reklamın daha akılda kalıcı olmasına da yardım edecektir.  
Marka kişiliği işletmelerin rakiplerinden farklı olarak markalarını konumlandırmalarında 
yardımcı olacak bir etkendir. İşletmeler markaya atfettikleri kişilik özelliklerini, reklamlarında 
ön plana çıkaracaklardır. Harley Davidson markasının kişiliği bir inanç ve değerler sisteminin 
parçası haline gelmiştir. Bu durumda fiyat, performans ve güven gibi konular gündeme 
gelmektedir. Alıcı markaya aşırı bağlılık göstermekte ve satın alma ihtiyaca değil isteğe 
dayanmaktadır. Böyle bir durumda duygusallık değil, mantık hâkimdir. Üreticilerin marka 
kişiliğini nasıl oluşturduklarını dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunun nedeni markanın 
tüketicinin hayatındaki anlamının marka konumlandırması ve yarattığı imajdan 
kaynaklanmasıdır. Markanın tüketicide oluşturacağı imaj da marka kişiliğine bağlıdır 
(Upshaw, 1995: 110). Marka kişiliği markanın yapılandırılması aşamasında temel bir kavram 
olarak değerlendirilmelidir. Bu yüzden marka kişiliği; marka için amacı, yönelimi ve anlamı 
belirlemeye yönelik bir kavramdır. Kişiliğin marka yaratma ve yönetme aşamalarında 
bütünlükçü bir strateji kaygısı ile gündeme geldiği söylenebilir. Marka kişiliğinin hem 
tüketicilerle hem de örgüt kültürüyle uyumlu olması güçlü bir marka olabilmesi için önem arz 
etmektedir. Güçlü bir marka yaratmanın şartı hem doğru hem de etkin bir marka kişiliği 
tasarımı ve yürütülmesi ile alakalıdır. Günümüz rekabet ortamı değişken ve dinamik 
koşullarda seyretmektedir ve firmalar bu koşullara uyum sağlayabilmek için etkili markalar 
yaratmaya çalışmalıdırlar. Stratejik bir marka yaratmanın şartı rakip markalardan farklı bir 
konuma sahip olmaktan geçmektedir. Yaratılan farklılık, müşterilerin o markaya sadakatini 
arttıracak ve markayı güçlendirip, marka değerliliğini sağlayacaktır. 

3. Arketip Kavramı
Arketip sözcüğü Yunanca éarkhetypos’tan türemiş olup, insanların DNA’larına 

işlenmiş ve yeni nesillere kalıtımsal olarak geçen kodlardır (Kara, 2011: 49). Jung arketip 
kavramını kullanırken St. Augustin’in ‘Ana Düşünceler’ kavramından faydalanmış olup, ilk 
arketip terimini 1919’da ‘Instict and the Unconscious’  adlı çalışmasında kullanmıştır (Kızıl, 
2015). Platon’un idealarına benzeyen arketipler hem karanlık hem aydınlık olmak üzere iki 
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kutuplu iken idea yüce tamlık örneğidir (Kızıl, 2015). Platon için idealar yeryüzü daha 
oluşmadan evvel Tanrı’ların zihninde canlanan formatlardır. Arketipler ise hedefe yönelik, 
dinamik bir yapıda olup, Platon’un formatlarından farklıdır. Arketipler bir sınıf, din ırk 
gözetmeden benzer düşünceleri ve imgeleri üretebilirler ve her yerde ve her zaman 
belirebilirler (Kızıl, 2015). Kendi bilinçdışını araştırırken bunu resim çizerek tasvir eden Jung 
bu çizimlerinde akıl hastalarında, çocuklarda ve mitolojik simgelerde rastlanan malzemeler ile 
karşılaşmıştır. Bu motiflerin, imgelerin dünya literatüründe tekrar edilmesi durumu kolektif 
olarak bilinen arketipleri işaret etmektedir (Kızıl, 2015). Tüketici davranışı alanına katkı 
sağlayan yazarlardan biri olan Solomon kitabında Carl Jung’un Freud’un öğrencilerinden biri 
olduğunu, Jung’un analitik psikoloji yöntemini geliştirip, Freud’dan kişiliğin cinsel yönlerini 
reddederek ayrıldığını belirtmiştir (Solomon, M. R., 2018). Jung, ego, bilinçdışı ve bilinçaltı 
olmak üzere bireylerin ruhunun üç bileşenden meydana geldiğini savunur (Kızıl, 2015). Ego, 
bilinç zihnini temsil ederken, bilinçaltı bastırılmış hatıraları temsil etmektedir.  Bilinçdışı ise 
psikolojik bir miras olarak hizmet eden bileşen olarak tasvir edilmektedir. Bilinçaltımızın bir 
ürünü, dünyanın her yerinde görülen ve kolektif yapıdaki şekiller arketip olarak 
adlandırılmaktadır (Yakın ve Ay, 2013: 32). Jung’un analitik kuramı 3 bölümden 
oluşmaktadır. Bunlar; ego, kişisel bilinçaltı, kolektif bilinçaltı olarak belirtilmektedir. Jung’a 
göre beynimiz atalarımızdan kalma tasarımlardır. Kolektif bilinçaltı dünyanın neresinde 
olursa olsun bireyin benzer ihtiyaçları benzer şekilde gidermesine olanak tanıyan bir 
kavramdır. İnsan,  bilinçaltında yer alan ve temel ihtiyaçlara dayanan bazı davranışlar, kişi ya 
da olaylar mistik dönemden ve hatta yaratılıştan bu yana ortaklık arz eder (Kızıl, 2015). Jung 
tarafından ortaya atılan kolektif bilinçaltı kavramı, bireyin atalarından kendisine geçen ve 
günlük hayatında farkında olmadan verdiği kararları etkileyebilen arketip kavramına denk 
düşer. Arketipler,  evrensel yapılı olmakla birlikte kolektif bilinçdışının içeriğini oluşturan 
öğelerdir. Ayrıca belli yaşantılara belli bir yönde tepki verme eğilimi ya da 
potansiyelindedirler. Arketipler, bir algı tarzı ve eğilimi olarak içgüdülerden farklılık 
gösterirler. 

Arketiplerle ilgili literatürde çeşitli tanımlar yapılmıştır. Morris ve Schmolze (2006) 
arketip kavramını belirli bir grubu temsil etmekte olan belirli boyutlara sahip insanın tanımı 
şeklinde ifade etmektedir (Morrisce Schmolze, 2006: 294). Tarnas ise arketipleri bireylerin 
deneyim dünyasına etki eden güç olarak tanımlamaktadır. Holt arketipleri düşünceleri 
farkında olmadan kalıba sokan ve şekillendiren hatıralar olarak tanımlamaktadır (Holt, 2003: 
46). Carl Jung bireylerin günlük hayatta her türlü ürün üzerinde fantezi geliştirebileceğini ve 
benliğin de bu fantezilerin içerisinden yeniden inşaa edilebileceğini belirtmiştir (Summak vd., 
2020: 494). Mark ve Pearson arketipsel marka kişiliğini oluştururken Jung’un motivasyon 
teorilerinden faydalanmıştır. Çünkü Mark ve Pearson’a göre arketipler satın alma kararları ile 
tüketicilerin motivasyonu arasında kurulan bağlantıya destek olmaktadır. Arketipler hem 
bireylerin hem de markaların kişiliklerini anlamamıza yardımcı olmaktadır (Mark ve Pearson, 
2001: 14). 

3.1. Arketip Çeşitleri
Arketip kavramı ile ilgili çalışmalar yapan birden fazla bilim adamı olduğu için bu 

çalışmalar kategorize edilmiş ve sonuç olarak çeşitli arketipler meydana gelmiştir. Ancak 
günümüzde kabul görmüş olan Mark ve Pearson ’ın belirlediği 12 çeşit arketip bulunmaktadır 
(Mark, M. & Pearson, C. S., 2001).  
-Masum: Bu arketip çeşidi müşteriye rahatlamayı ve hayattan zevk almayı vaat etmektedir. 
İnanç ve iyimserliği koruyarak daha mutlu bir yaşantıya sahip olmayı amaçlamaktadır. Bu 
markalara örnek olarak Disney, Baskin-Robbins verilebilir. Ayrıca McDonalds’ gibi yumuşak 
temalarla çalışan ve de ortak değerlere hitap etmeyi başaran markalar da masum arketipe 
örnek verilebilir (Batislam, 2009: 64-65).. 
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-Kaşif: Bu arketip çeşidi daha iyi bir dünyayı aramaya yönelir dolayısıyla keşfedici, 
araştırmacı, yolcu olarak karşımıza çıkabilir. Meraklı, sürekli yeniliklerin peşinde, 
müşterilerini özgürleştiren çözümler sunan markalardır. Kâşif arketipini kullanan markalar 
müşterilerine keşif yolculuklarında faydalı olduklarını gösterirler. Bu markalara örnek olarak 
Starbucks, Amazon verilebilir (Batislam, 2009: 64-65).  
-Bilge: Bilge arketipi daha iyi bir dünya yaratmak için öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu 
savunur. Bu karakter tavsiye veren bilge kişiyi temsil etmektedir. Filozof, ermiş, uzman, 
öğretmen, bilim adamı olarak şekil alır. Bilge bu dünyayı sezgisel gözlerle görür, dünyayı 
analitik dil ile yorumlar. Gerçeğin herkesi özgür bırakacağına inanan bilge gerçeğe ulaşıp, 
bilge tavsiyelerde bulunarak, iyi karar vermeleri için insanları destekler ve çevresindekilere 
yardımcı olur. En büyük korkusu cahil olmak veya yanlış yönlendirilmektir. Bu nedenle bilge 
markalar öğrenme sözünü verirler ve de üst düzey söz dağarcığı ile sembolik imgelerden 
faydalanırlar. Ustalığı vurgulayan, müşterilerini düşünmeye ve öğrenmeye sevk edebilen 
markalardır. Bu arketipi dikkate alan markalara örnek olarak Oxford ve Harvard 
Üniversiteleri, CNN verilebilir (Yakın ve Ay, 2014: 350). 
-Kahraman: Kahramanların bilinen özellikleri meydan okumak ve sınırları zorlamaktır. 
İmkânsız diye bir şey olmadığını ortaya koymak amacıyla kahraman iradesini ortaya koyar 
(Adi vd., 2015: 756). Cesareti ile güçlüklerin, kötülerin üstesinden gelebilen ve bir başarı 
göstergesi şeklinde incelenebilen arketip çeşididir. Buna örnek olarak Superman, Örümcek 
Adam, James Bond verilebilir. Savaşçı, mücadeleci, asker vb. gibi şekillenebilir. Doğal ortamı 
savaş alanı, sokaklar, cesaret ve enerjinin bulunduğu yerlerdir. Kahraman arketipini kullanan 
markalara örnek olarak Nike, Marlboro’da verilebilir. Çünkü sigara, otomobil markalarında 
kullanıldığında daha güçlü kişilikler elde edilebilir. Eğer müşteride kahraman arketipi aktifse 
problemler karşısında hem çözüm üretici hem de hırslı olabilirler. Adaletsiz bir ortamda ve 
haksızlıkla karşılaşınca öfkelenirler ve bu zor durumları disiplin çerçevesinde çözme 
yeteneğine sahiptirler (Kaftandjiev, 2016: 92). Kahraman âşık, kahraman baba gibi tasvirlerin 
karşısında müşterilerin ürünlerle olan ilişkisi bu kahramanların destansı hikâyeleri ile 
benzerlik göstermektedir (Tsai, 2006: 650).
-Asi: Yasak elmanın çekiciliğinden faydalanan, genel kurallara karşı devrimci, uyumsuz ve 
sıra dışı tavırlar gösteren arketiptir (Adi vd., 2015: 756). Amacı kurallar bozulmak içindir 
sözünü gerçekleştirmektir. Değişim için şok edici durumlar oluşturmakla beraber, mevcut 
düzeni alt üst eden yolları tercih eden bir yapıya sahiptir. Eskiyi yıkarak alışılmadık şeyler 
yapan ve herkesi şaşırtan bir kişilik görüntüsündedir (Baştürk, 2009). Negatif gölgesi suçluluk 
veya kötü davranışlardır (Kara, 2012: 175). Radikal özgürlüğü, skandalları sever. Bu arketip 
çeşidine örnek olarak Madonna, Pepsi, Michael Jackson, Harley Davidson verilebilir. 
-Sihirbaz: Değişimi ve pratik yolları en kısa yoldan elde etmeyi vaat eden ve müşterilerini de 
bu vaatlerle, hayallerle besleyen arketip çeşididir. Örnek olarak Red Bull, Axe, Sony 
verilebilir (Paul ve Ray, 2000: 16). Arketipin negatif gölgesini çıkarcılık, sihir ve 
manipülasyon oluşturmaktadır (Jung, 2015: 170).
-İçimizden Biri: Herkes gibi sıradan bir birey olmanın önemine inanmakla birlikte sessiz 
çoğunluğu ve insanları eşit olarak gören bir yapıyı temsil eder. Demokrasi ve insan ilişkilerini 
ön planda tutarlar. Ortak bir grubun parçası olmak ve toplumla ilişki içinde olmak ön 
plandadır. Markalar için oldukça kullanışlı olması insanları sıradan bir birey olarak 
görmesinden gelmektedir (Johar ve Pham, 1999: 301). 
-Soytarı: Soytarı arketipi adından yola çıkılarak bakıldığında neşeli, şakacı, oyuncu, aptal, 
dahi gibi rolleri üstlenen bir karakterdir. Anı yaşamayı ve hayattan zevk alabilmeyi ister. 
Soytarı markalar anı yaşadıklarının izlenimini veren, uçarı imgeler kullanan ve müşterilerine 
sevgiyle sataşan markalardır. Örnek olarak Nasrettin Hoca, Keloğlan bu arketip çeşidine 
verilebilecek en güzel karakterlerdir. Disney hikâyeleri yetişkinlerin dünyasında yer alan 
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birçok katı ve zıt kalıbı ortadan kaldırır ve insanların morallerinin yükselmesine yardımcı 
olur. 
-Âşık: Romantik kişilik yapısına sahip olmakla birlikte, arkadaş, takım, ortak gibi 
karakterlere de sahiptir. Stratejisi hem duygusal hem de fiziksel bakımdan çekici olmaktır. 
İnsanlarla çevrili olmaktan ve sevilmekten hoşlanırlar. Nokia, Alfa Romeo gibi markalar bu 
arketipe örnek olarak verilebilir. 
-Anne: Temelinde başkalarını düşünme, eli açık olma, merhamet bulunmakla beraber Prenses 
Diana, Florance Nightingale verilebilecek en güzel örnekleridir. İnsanlara sevgi ve bakım 
sağlayarak yardımcı olmak onların öncelikli amacıdır. Bu arketip aziz, ebeveyn, destekçi, 
fedakar olarak da bilinmektedir (Özmen, 2012: 85).
-Yaratıcı: Özünde materyal olarak kendini ifade etmek yatan bu arketip çeşidine en iyi örnek 
olarak Mac, Crayolan vb. verilebilir. Türkiye’de yaratıcı arketip en çok otomobil ve teknoloji 
sektöründe kullanılmaktadır (Woodside, 2008: 127). Eski yapıları bozarak yenileri inşaa 
etmeyi hedefleyen yaratıcı arketip, müşterilerine iletişim mesajları hazırlamak ve 
yaratıcılıklarını da desteklemek ister. 
-Hükümdar: Hükmetmek için yaratılmış, ebeveyn ile patron arasında olan bir arketip 
çeşididir. Özünde olası kaosu engellemek için kontrolün ele alınması gerektiği inancı 
yatmaktadır. Örnek olarak THY, Beyaz Saray vs. verilebilir. Bu arketipte imaj, statü ve itibar 
müşteriler için çok önemlidir.
-Savaşçı: İş bitirici, zorluklara karşı mücadeleci, zafer kazanıp yılmayan markaları ifade 
etmektedir. Örnek olarak; Bridgestone. Zohar ‘ın ruhsal zekâ kuramının dayanak noktası 
Jung’un yaklaşımıdır (Yılmaz ve Sarı, 2019: 105).

3.2. Marka Arketipi Kullanmanın Yararları
Arketipin içerdiği kişilik özelliği ve oluşturduğu alanlarla marka daha iyi ifade 
edilebilir.
Markada oluşan kişilik ve kimlik yapısıyla iletişim çalışmalarında bütünsel bir algı 
oluşturulur.
Arketipin sağladığı kişilik özelliği tüketici ile marka arasındaki bağı güçlü kılar.
Tüketicinin zihnindeki marka algısı berraklaşır.
Marka arketipi doğrultusunda gerçekleştirilen iletişim çalışmaları sürekli hale gelir.
Markaların rakiplerinden ayrışması kolaylaşır.

4. Marka ve Arketipler İle ilgili Yapılmış Çalışmalar
Literatürde arketipsel markalar ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalara aşağıda örnekler verilmiştir:
Roberts (2010) ise Faber ve Mayer’in çalışmalarından esinlenerek logolar ile arketipsel 
markalar arasındaki ilişkileri ele almıştır. Yakın ve Ay (2014) çalışmalarında giyim 
kategorisinde asi ve âşık, teknoloji de ise yaratıcı ve sıradan adam arketiplerinin tüketiciler 
bazında ön planda olduğunu tespit etmişlerdir. Şener (2015) arketipleri tüketiciye iletirken 
reklam hikâyesini vurgulamış ve televizyon reklamlarını inceleyerek, markaların 
arketiplerden yararlandıklarını, arketipsel kişiliği tüketiciye aktarabildiklerini tespit etmiştir. 
Ayberk (2014) ise Mavi Jeans markasının arketiplerini incelemiştir. Markanın reklamlarının 7 
tanesi edimbilimsel, anlambilimsel ve tematik çözümlemeler yapılarak incelenmiş ve 
bütünleşik pazarlamanın önemi vurgulanmıştır. Eren (2019) otomobil markaları üzerine 
gerçekleştirdiği çalışmasında kral, yaratıcı, bilge, kahraman, vatandaş ve kâşif arketiplerinin 
otomobillerle özdeşleştiğini tespit etmiştir (Eren, 2019: 61). Mercedes marka otomobilin kral, 
Citroen marka otomobilin kâşif marka kişiliklerine sahip olduğunu vurgulamıştır. Savaş ve 
Karadoğan (2018) farklı sektörlerdeki arketipleri incelemiştir (Savaş ve Karadoğan, 2018: 
221). Arketiplerin karakter ve üründe hangi şekillerde kullanıldığını belirtmişlerdir. 
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Sonuç
Günümüzde iletişim faaliyetlerinin müşterilere benzer mesajları verebilmesi hem 

marka denkliği hem de markanın başarısı için oldukça önem arz etmektedir. Müşterinin 
ihtiyaçlarını ön planda tutan işletme için müşteriyle kurulacak iletişimde etkin mesajların 
oluşturulması ve sürdürülebilirliği oldukça önemlidir. İşletmeler markalarına yatırım 
yaptıktan sonra marka kimliği, marka kişiliği ve marka çağrışımları gibi kavramları 
geliştirmek için uğraşırlar. İnsanların yaşamları boyunca karşılaştıkları benzer olaylar, 
tecrübeleri ve davranış kalıplarını oluşturmuş olup, bu kalıplar kuşaklar boyunca aktarılmaya 
devam etmiştir. Anne, baba, erkek, kadın gibi roller, eş bulmak, arkadaş edinmek, geçimini 
sağlamak vb. arketipleri ortaya çıkarmaktadır. Örnek olarak bir çocuk daima doğduğu yere 
bakılmaksızın anne, baba, yönetici gibi arketiplere sahip olacaktır. Çağdaş pazarlamada 
arketipler markanın oluşturmaya çalıştırdığı kişilik kavramını destekleyen önemli araçlardır. 
Arketipler, herkesin kolay bir şekilde anlayabileceği kişilik özellikleri ve değer yargılarını 
temsil eden karakterlerdir. Mark ve Pearson (2011) tarafından geliştirilen 12 marka arketipi 
evrensel yapıdadır ve çok yönlü kabul edilmektedir. Markaların bu arketiplere nasıl yaklaştığı 
hususu markaların farklı şekillerde yorumlanmasını sağlar. Bu sebeple markalar, ana marka 
değerini yansıtan eşi benzeri olmayan marka arketiplerini geliştirmektedirler. Bu aşamanın adı 
prototip olarak adlandırılır (Siraj ve Kumari, 2011: 11). Markalar bu süreci izleyerek benzeri 
olmayan marka kimliği oluşturup, markanın değerini korurlar ve müşterilerinin ihtiyaçlarını 
giderebilirler. Pazar koşulları değişirken, markanın değerini korumak, pazardaki mevcut 
payları korumak açısından önem teşkil etmektedir. Markanın özünü oluşturan marka 
arketiplerini başarılı bir şekilde oluşturan markalar, pazar koşullarına kendilerini rahatlıkla 
uyarlayabilirler. 
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MAHMUD NEDİM MAAN’IN “RUS ÇARLIĞI’NIN ENKAZI 
ÜZERİNDE” İSİMLİ RİSALESİNE DAİR BİR İNCELEME

Coşkun KUMRU
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Denizli, Türkiye.

Özet

Mahmud Nedim Maan, Osmanlı Devleti’nin en çalkantılı dönemlerine tanıklık etmiş 

ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini tüm yönleriyle yaşamış bir şahsiyettir. Son derece üretken 

bir yazın hayatı olan Mahmud Nedim Maan, pek çok eser kaleme almıştır. Bu çalışmalar 

arasında daha önce incelenmemiş olan “Rus Çarlığı’nın Enkazı Üzerinde” isimli risale 

bilhassa dikkat çekmektedir. 1920 yılında yayımlanan risalede Çarlık Hükümeti’nin 

politikaları çeşitli yönleriyle ele alınmaktadır. Mahmud Nedim, giriş bölümünde Çarlık 

yönetiminin hem Osmanlı hem de diğer dünya devletleri için teşkil ettiği büyük tehlike 

üzerinde durmaktadır. Rus ve Türk milletinin mukayesesini yapan Mahmud Nedim, bir 

taraftan yabancı olan saiklerin ihtirası, diğer taraftan farklı Slav topluluklarının etkileri sonucu 

iki millet arasında ihtilafların yaşandığını belirtmektedir. Bir diğer önemli husus ise Kafkasya 

bölgesindeki yönetim stratejileridir. Bu noktada yazar, dönemin ruhunu yansıtan pek çok 

ayrıntıya yer vererek dikkate değer çıkarımlarda bulunmuştur. Özellikle de Çarlık rejiminin 

yıkıcı siyasetinin doğurduğu sonuçlar risâlede çok açık bir şekilde ele alınmıştır. 

Çalışmamızda Mahmud Nedim Maan’ın “Rus Çarlığı’nın Enkazı Üzerinde” isimli risâlesinde 

öne çıkan fikir ve düşüncelere dair genel bir bakış sunularak birtakım değerlendirmeler 

yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mahmud Nedim Maan, Rus Çarlığı’nın Enkazı Üzerinde, Rus Çarlığı, 

Kafkasya. 

AN INVESTIGATION ON THE TRACTATE OF MAHMUD NEDIM 

MAAN NAMED “ON THE DEBRIS OF THE RUSSIAN TSARDOM”

Abstract 

Mahmud Nedim Maan is a person who witnessed the most turbulent periods of the 

Ottoman state and lived through the establishment process of the Republic in all its aspects. 

Mahmud Nedim Maan, who has an extremely productive literary life, has written many 
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works. Among these studies, the treatise named “On The Debris of The Russian Tsardom” 

which has not been studied before, is particularly striking. In the treatise published in 1920, 

the policies of the Tsarist Government are discussed in various aspects. In the introduction, 

Mahmud Nedim emphasizes the great danger created by the Tsarist administration for both 

the Ottoman Empire and other world states. Making a comparison between the Russian and 

Turkish nations, Mahmud Nedim states that there are conflicts between the two nations as a 

result of the effects of foreign factors on the one hand and the effects of different Slavic 

communities on the other. Another important issue is the management strategies in the 

Caucasus region. At this point, the author made remarkable inferences by including many 

details that reflect the spirit of the period. In particular, the consequences of the destructive 

politics of the Tsarist regime are discussed very clearly in the treatise. In our study, it is aimed 

to make some evaluations by presenting an overview of the prominent ideas and thoughts in 

Mahmud Nedim Maan’s tractate named “On The Debris of The Russian Tsardom”

Keywords: Mahmud Nedim Maan, On The Debris of The Russian Tsardom, Russian 

Tsardom, Caucasia. 

GİRİŞ

Sohumlu Mahmud Nedim Maan’ın yaşamına ilişkin literatürde yok denecek kadar az 

sayıda malumat bulunmaktadır.1 Esasen askerlik mesleği ile iştigal eden Mahmud Nedim’in 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çok çeşitli coğrafyalarında görev yaptığı bilinmektedir. 1913’de 

Taif’te tabur komutanı olarak vazife almıştır. (Mahmud Nedim, 1333, 3) 1915 yılında 

Kûtül‘amâre’de 35. Fırka kumandanı olan Mahmud Nedim, Irak cephesinde Süleyman Paşa 

Muharebesi’nde bulunmuş, 1917 yılında Halep bölgesinde görev yapmıştır. Kısa süreliğine 

Selanik’de ve bir ara Berlin’de bulunduğu bilinen Mahmud Nedim, 25 Eylül 1923 tarihinde 

Türkiye Cumhuriyeti ordusunda görev almaya başlamıştır. (Dığıroğlu, 2007, 96) Kendisi çok 

sayıda eser kaleme almış üretken bir yazardır. Kaleme aldığı eserler arasında İskender-i

Kebir’in Hitâbe-i Hak-cûyânesi, Rus Çarlığı’nın Gayesi, Samsun Hatıraları, Atlı Türk, Nil ve 

Fırat, Vilson’un Ondört Maddesi gibi çok sayıda çalışma yer almaktadır. 

                                                            
1 Hayatına ilişkin malumat için bkz. Hilafet Risâleleri, 4. Cilt: II. Meşrutiyet Devri, haz. İsmail Kara, İstanbul 
2004. 
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1. “RUS ÇARLIĞI’NIN ENKAZI ÜZERİNDE” RİSALESİ

36 sayfadan müteşekkil olan risale 1336 (1920) yılında Ayyıldız Matbaası tarafından 

basılmış olup Kafkasyalılara hediye edilmiştir. Eserin “Mukaddime” bölümünde Çarlık 

rejiminin tesisini sadece Rusya’daki kavimler için değil, bütün insanlık alemi açısından da 

mühim bir gelişme olarak niteleyen Mahmud Nedim, buna gerekçe olarak Çarlığın, Ruslar 

dışında birçok kavmin de hürriyetini mahvettiği gerçeğini göstermiştir. Bu durumun tüm 

insanlık için ciddi bir tehdit olduğunun da altını çizmiştir. (Mahmud Nedim, 1920, 3)

1917 devrimini müteakip “her millet mukadderatını müstakilen kendisi idare 

edecektir” düsturunun yaratmış olduğu yeni heyecan, Çarlığın tahakkümü altında bulunan 

coğrafyalarda büyük bir hareketlenme yaratmıştır. Bu doğrultuda Polonya, Ukrayna, 

Finlandiya, Kırım, Kafkasya ve Türkistan gibi coğrafyalarda hükümetler teşekkül etmiştir. 

Mahmud Nedim bu hükümetleri şu şekilde uyarmaktadır: “Bu hükümetler pek iyi 

bilmelidirler ki bir çocuğu dünyaya getirmek pek kolaydır. Ancak onu yaşatmak ve büyütmek 

güçtür. Bir müesseseyi teşkil etmek kolaydır, onu hüsn-i sûretle idare ve idame etmek büyük 

bir kiyâset ister.” Diğer taraftan Mahmud Nedim, Çarlık enkazı üzerinde tesis edilecek 

hükümetlerin teşkilat yapılarına ehemmiyet vermeleri gerektiğini de belirtmektedir. Çünkü 

ona göre “Çarlık enkazında ne kadar hürriyet ve istiklal taraftarı var ise, onlardan fazla 

Çarlık taraftarı ile müteredditler” de bulunmaktadır. (Mahmud Nedim, 1920, 3-5) 

Mahmud Nedim’e göre Osmanlı Hükümeti ve müttefikleri olan Almanya, Avusturya 

ve Macaristan hükümetleri Çarlığın enkazı üzerinde tesis edilecek hükümetlerin teşkilini 

kolaylaştırmalı ve yardımlarını esirgememelidir. Böylece Çarlık rejiminin geri dönme imkânı 

da yok edilmelidir. Diğer taraftan Çarlık boyunduruğundan kurtulmak isteyen milletler de 

kendilerine verilecek desteğe sahip çıkmalı, maddi ve manevi mukavemetten geri

durmamalıdırlar. (Mahmud Nedim, 1920, 4-5) 

Mahmud Nedim, mukaddime bölümünün sonunda söz konusu devletlerin ve bahsi 

geçen milletlerin icap eden tedbirleri eksiksiz yerine getirmeleri gerektiği, aksi halde Birinci 

Dünya Savaşı’nın insanlık alemi için en büyük neticesi olan Çarlık rejiminin yıkılışının geçici 

bir hadise olacağı uyarısını yapmaktadır. Mahmud Nedim’e göre Çarlık rejimi tekrar tesis 

edilirse Fransa ve İngiltere gibi devletlerin yanında dünyanın başına ne gibi belalar geleceği 

kolayca anlaşılacaktır. (Mahmud Nedim, 1920, 5)

“Öteden Beri Ruslar ve Çarlar” başlığı altında Çarlığın sadece komşu milletler, 

Osmanlılar ve diğer milletler için değil, bizzat Rusluk için de zararlı bir oluşum olduğunu 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 492 June 1-2, 2021



 

yineleyen Mahmud Nedim, Şarkın mühim unsurlarından olan Rusların Türkler ile 

münasebetine şu şekilde değinmektedir:

“Şarkın mühim anasırından olan Ruslar, Türkler kadar saf, Türkler kadar munis, 

Türkler kadar mert bir kavimdir. Fakat ne çare ki bir taraftan kendilerine yabancı olan 

saiklerin ihtirası, diğer taraftan büsbütün ayrı seciyede bulunan sair Slavların ahlakı, Rusları 

ruhen birbirine pek yakın olan Türklerle tanıştırtmamış ve bu iki müteşâbih kavmin arasında 

lüzumsuz münakaşalar koydurmuştur.” (Mahmud Nedim, 1920, 6) 

Rus Çarları, Çariçe Anna ve Çariçe Katerina gibi önemli tarihi simalara dair 

görüşlerini açıklayan Mahmud Nedim, tarihsel bazı gelişmeleri zikretmeyi uygun bulmuştur.

Rus Çarlığı’nın mevcudiyetini sürdürme noktasında devlet kadrolarının uygulamış oldukları 

siyasete tafsilatlı olarak değinmiştir. Bu noktada Rus Çarlığının kendi milletine karşı 

düşmanca fikir ve tutumlarına yer verilmiştir. Mahmud Nedim’e göre “hiçbir hükümet Rus 

Çarlığının ilgasına göz dikmemiş fakat Çarlık bütün dünyaya göz dikmiş, her milletin 

saadetini mahvetmeyi emel edinmişti… Ahdi bozmak, dinî ve ırkî riyakarlıklar yapmak, 

Çarlığın en birinci icraati” idi. (Mahmud Nedim, 1920, 7-9)  

Mahmud Nedim’in dikkat çekmek istediği bir önemli nokta da rejimin Müslümanlara 

yönelik taarruzu idi. Çarlık hükümeti bu siyaset kapsamında Müslümanlara cebir kullanmak 

suretiyle onların çocuklarını vaftiz etmiş, Müslüman cenaze ve nikahlarına papazları 

karıştırmıştır. Mahmud Nedim’e göre Çarlığın bu zalim uygulamalarına en ziyade itiraz 

edenler ise yine Ruslar idi. (Mahmud Nedim, 1920, 9) Mahmud Nedim bu uygulamalara 

çeşitli örnekler vermeyi de ihmal etmemiştir.

Çarlık hükümetinin bilhassa da Osmanlının düşmanı olduğunun altını çizen Mahmud 

Nedim, buna sebep olarak Osmanlıların asıl unsurunun Türk olması, Çarların ise Cengiz ve 

Timurlenk evlatlarına vergi vermiş olmasını zikretmektedir. Çarların yıkıcı siyasetinin 

Osmanlı’ya vermiş olduğu zararlar da risalesinde açıkça ortaya konulmuştur. (Mahmud 

Nedim, 1920, 12)  

Bölümün son kısmında Mahmud Nedim, ortadan kalkan Rus Çarlığı toprakları 

üzerinde müstakil hükümetler teşekkül edildiği takdirde Avrupa hükümetlerinin bu devletlerin 

hepsini tanıyacağını söylemekte ve bu ülkelere bir sefir gönderip göndermeyecekleri sorusunu 

yöneltmektedir. (Mahmud Nedim, 1920, 14) 

Mahmud Nedim, risalenin bir diğer bölüm başlığı “Hükûmât-ı Hâmiye” de büyük 

devletlerin Rusya’da ortaya çıkan yeni hukuki durumun muhafazası noktasında adımlar 
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atması gerektiğini belirtmektedir. Bu hususta ilan edilecek beyannamenin içeriği ve kapsamı 

konusunda önerilerde bulunmaktadır. Yazara göre Çarlığın varlığı Avrupa mukadderatını da 

mutlak surette tehdit altında bulundurmaktadır. (Mahmud Nedim, 1920, 16-17.)  

Mahmud Nedim, Rus Çarlığı enkazında teşekkül edecek olan hükümetlerin Kanun-ı 

Esasi hususunda dikkatli davranmasını istemektedir. Özellikle de bu hususları maddeler 

halinde sıralamaktadır. (Mahmud Nedim, 1920, 17.) 

“Kafkasya” başlığı altında Rus Çarlığının enkazı üzerinde Kafkasya coğrafyasının 

mümtaz konumuna değinen ve bu coğrafyaya yönelik yönetim stratejileri üzerinde duran 

yazar, tesis edilecek hükümetin devamiyetini sağlamak için alınacak tedbirlere dikkat 

çekmektedir. Kuzey ve Güney şeklinde ikiye taksim edilen Kafkasya’da tesis edilecek 

teşkilatın yapısı hakkında bazı bilgiler vermektedir. (Mahmud Nedim, 1920, 21-22). Osmanlı 

yöneticilerinin bölgeye yönelik girişim ve politikaları da bu noktada yer bulan hususlardandır. 

Diğer taraftan Gürcistan’ın durumuna ilişkin dikkat çekici tespitlerde bulunan Mahmud 

Nedim, bu kapsamda Çarlık siyasetini de değerlendirmiştir. (Mahmud Nedim, 1920, 24). 

Güney Kafkasya’daki Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ın da durumuna değinen 

Mahmud Nedim, buralarda tesis edilecek hükümetler hususunda bilgiler vermektedir. 

(Mahmud Nedim, 1920, 26). Bölümün sonunda ise Kafkasya’daki teşkilatın Çarlığın tekrar 

canlanmaması için her türlü tedbire başvurması gerektiği vurgulanmaktadır. Rusya’daki 

milletlerin milli istiklallerini temin etmek, milletlerin dış tehditlere karşı birliğini teşkil etmek 

ve buna uygun idari teşkilatını tesis etmek, milletlerin denizlere çıkışını sağlamak gibi konular 

da ilgili bölümde yer bulmuştur. (Mahmud Nedim, 1920, 28). 

“Kafkasya Cumhuriyeti” başlığında Mahmud Nedim, tasavvur ettiği Kanun-ı 

Esasi’nin esasları üzerinde durmaktadır. Bunlar arasında kuvvetli ve muntazam bir savunma 

gücü teşkili öne çıkan bir meseledir. (Mahmud Nedim, 1920, 28). 

“Kafkasya Kanun-ı Esasisinin Esası: Memleket ve Devlet” başlığı Kuzey ve Güney 

Kafkasya’da yaşayan toplulukların zikredilmesiyle başlamaktadır. Bunlar arasında Abaza, 

Adige, Ermeni, Tatar, Çeçen, Gürcü, Kürt, Lezgi, Karapapak, Kabarday, Nogay gibi pek çok 

topluluk zikredilmiş ve bu topluluklardan bir cumhuriyet teşkiline dair fikirler beyan 

edilmiştir. Daha sonra bu hususta çalışmalar yürütecek olan “heyet-i müttehide”nin çalışma 

ve faaliyet alanlarına yer verilmiştir. Bu noktada Kırım’ın bir cumhuriyet şekli ile heyet-i

müttehide’ye dahil olmak isterse Kafkasya Kanun-ı Esasisine tâbi olmak şartıyla birleşmenin 

kabul edilebileceği ifade edilmiştir. Diğer taraftan söz konusu heyet-i müttehide’nin resmi bir 
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dine bağlı olmadığı gibi öne çıkan hususiyetlerine temas edilmiştir. Bölümün sonunda, 

kurulacak cumhuriyetlerin kendi memleketlerinde ekseriyet teşkil eden lisanı kullanacağı 

belirtilmiştir. (Mahmud Nedim, 1920, 29-31).  

Bir sonraki bölüm olan “Hükümet ve Riyaset” isimli başlıkta, mebus namzetliği için 

aday olabilecek kimselerin yaşları, mebusların seçim bölgeleri, maaş durumları, nazır 

olabilme şartları, başvekilliğe dair şartlar, meclis-i umumi azalarının durumu gibi çeşitli 

konular 39 madde halinde ele alınmıştır. (Mahmud Nedim, 1920, 31-35).  

Risalenin son bölümü olan “Kuvvet ve Riyaset” başlığında Kafkasya Cumhuriyeti’nin 

iç asayişini temin etmek ve dış düşmanların tecavüzlerinden korunmak için bir ordu 

teşkilatına ve sahillerini gemilerin saldırılarından korumak için de bir savunma filosuna sahip 

olacağından bahsedilmektedir. Diğer taraftan memleket mensuplarının hangi mezhep ve 

unsurdan olursa olsun sadece Kafkasya hükümeti harsıyla yetiştirileceği belirtilmektedir. 

Bölümün 46. ve son açıklama maddesinde Kafkasya Cumhuriyeti’nin idare usulü ve 

tekamülünde en ziyade Almanya ve Amerika hükümetleri örneğini takip edeceği ifade 

edilmektedir. (Mahmud Nedim, 1920, 35-36). 

SONUÇ

Şüphesiz ki Sohumlu Mahmud Nedim Maan’ın “Rus Çarlığı’nın Enkazı Üzerinde” 

isimli risalesi her şeyden önce dönemin ruhunu yansıtan önemli bir çalışma olarak dikkat 

çekmektedir. Daha evvel herhangi bir incelemeye tâbi tutulmamış olan söz konusu risâle, 

Çarlık politikalarını ve sonrasına dair yeni teşkil edilecek düzeni aydınlatması bakımından da 

önemli bir vesika durumundadır. Risalede konu edinilen hususlar pek çok bakımdan dönemin 

yazar ve aydınlarının görüşlerini yineleyen cinstendir. Diğer taraftan yazarın Rus Çarlığı’nın 

politikalarına yönelik oldukça sert bir muhalefet çizgisinde durduğu ve Osmanlı 

İmparatorluğu’nu da konunun önemli bir parçası olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Özellikle 

Kafkasya başlıkları altında Mahmud Nedim’in açıklamaya çalıştığı hususlar Çarlık sonrası 

düzene dair önemli anlatımları ve tespitleri içermektedir. 
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CeTe-Sb2Te3 ve CeTe-Bi2Te3 SİSTEMİNDE KİMYASAL KARŞILIKLI 
ETKİNİN İNCELENMESİ

S.H.Memmedova
Bakü Devlet Üniversitesi, Kimya  Fakültesi, Genel ve Anorganik kimya Bölümü, Bakü, Azerbaycan. 

F.M. Sadıgov
Bakü Devlet Üniversitesi, Kimya  Fakültesi, Genel ve Anorganik kimya Bölümü, Bakü, Azerbaycan. 

C.A.Ahmedova
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Özet

Fiziko-kimyasal analizin çağdaş kompleks metodları (Diferansiyel Termal Analiz 
(DTA), X-Işınları Toz  Kırınımı (XRD) Analizi, Mikroyapı Analizi (MYA), ayrıca yoğunluk 
ve mikrosertlik ölçümü) ile CeTe-Sb2Te3 (Bi2Te3) sisteminin alaşımları incelenmiş ve 
kimyasal karşılıklı etki araştırılmıştır. Her iki sistemin T-x faz diyagramı oluşturulmuştur.
Sistemlerde CeSb2Te4 ve CeBi2Te4 yapılı kongruent eriyen iki üçlü bileşikler tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda başlanğıç ve ara fazların katı çözelti alanları belirlenmiştir. CeTe-Sb2Te3
sisteminde CeTe tarafta oda sıcaklığında % 1 mol, Sb2Te3 tarafta ise % 2 mol katı çözelti alanı 
tespit edilmiştir. CeTe-Bi2Te3 sistemi kvazibinardır. 300 K ‘de CeTe ve Bi2Te3 bileşikleri 
temelinde katı çözelti alanı meydana gelir. Uygun olarak CeTe temelinde 3 mol %  Bi2Te3,
Bi2Te3 temelinde ise 2 mol % CeTe katı çozeltisi oluşur.

Anahtar kelimeler: sistem, tellür, mikrosertlik, likidüs, seryum

INVESTIGATION OF CHEMICAL MUTUAL EFFECT IN CeTe-Sb2Te3 ve
CeTe-Bi2Te3 SYSTEM

Abstract 

Alloys of CeTe-Sb2Te3 (Bi2Te3) system were examined and chemical interaction 
between them was investigated using modern complex methods of physico-chemical analysis 
(differential thermal analysis, X-ray diffraction technique, microstructure observation, 
microhardness and density measure). T-x phase diagram of both systems was described. 
CeSb2Te4 and CeBi2Te4 congruently melting ternary compounds were determined in the 
system. At the same time, the solid solution areas of the starting and intermediate phases were 
determined. In the CeTe-Sb2Te3 system, 1 mol% solid solution area at room temperature on 
the CeTe side and 2 mol% solid solution area on the Sb2Te3 side were determined. CeTe-
Bi2Te3 system is kvazibinar. At 300 K solid solution area occurs on the basis of CeTe and 
Bi2Te3 compounds. Suitably, a solid solution of 3 mol% Bi2Te3 is formed on the basis of 
CeTe and a solid solution of 2 mol% CeTe on the basis of Bi2Te3.

Keywords: system, eutectic, microhardness, liquidity, syngony. 
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GİRİŞ 

Çağdaş teknik için talep olunan özelliklere sahip yeni yarıiletken fazların elde 
edilmesinde komponentleri yarıiletken olan sistemlerin fiziko kimyasal araştırması büyük 
fırsatlar yaratır (Goltsman et al., 1972; Petrova, 1955; Eliseev and Yarembash, 1967).
Araştırma sonucu faz diyagramının oluıturulması öngörülen fiziksel parametreler hakkında 
optimal yapı seçme fırsatı yaratır. Modern zamanlarda alternatif enerji kaynaklarının 
araştırılması ve yaradılması alanında inorganik malzeme bilimi her zaman gündemde
olmuştur (Petrova, 1955). Bilinen inorganik malzemeler içerisinde metal kalkojenitler 
yarıiletken maddeler gibi büyük ilgi görüyor. Böyle maddeler içerisinde nadir toprak 
elementlerinin (NTE) ve V grupta yerleşen Sb, Bi elementlerin tellürürleri özel bir yer kaplar 
ve önemli derecede yüksek termoelektrik özelliklere sahipdirler (Steinberg, 1961; Аnosova et 
al., 1976; Babanly vb., 2015; Ilyasly vb., 2018). Bu özellikler aynı malzemelerin elektronik 
endüstrisindeki yaygın uygulaması için uygun koşullar yaratır. Bu yüzden Sb2Te3 ve Bi2Te3
termoelektrik malzemelerinin özelliklerinin değiştirilmesi, araştırılması, önemli olan yeni 
yarıiletken fazların bulunması amacı ile seyum ve antimon (bizmut) tellüritlerinden oluşmuş 
üçlü sistemlerin araştırılması bilimsel ve pratik öneme sahiptir. 

MATERYAL VE METOTLAR

Bu çalışmayı yapabilmek için aşağıdaki temizlik  derecesinde olan Seriyum ’’Cem-
0’’, Sb, Bi ’’B-4’’; Te -’’TA2’’ markalı elementler kullanılmıştır. Alaşımların sentez  modu 
DTA tarafından seçilmiştir. Alaşımlar grafitlenmiş kuvars tüplerde vakum ortamında  900-
1200K sıcaklığında kül fırınında 6-8 saatte sentezlenir ve hazırlanmıştır. Sonra alaşımlar 
solidus temperatüründen 50-80K aşağı temperatürde özel fırınlarda 500 saat içinde temiki 
işlenmiştir. Termiki işlemden sonra örneklerin fiziko kimyasal analizin çağdaş kompleks 
metotları (DTA, XRD, MYA, MSA ve yoğunluk ölçümü) ile oluşturulmuştur (Sadigov vb., 
2016; Заргарова, 2004). Diferansiyel termal analiz, Linsels STA PT 1600 Termoksan 
pirometresinde kromel alümel ve platin platin rodyum Pt-Pt/Rh termociftleri olarak 
kullanılmıştır. Alaşımların ısıtma hızı 10oC /dk dir. Analiz sıcaklığı 1000-1200oC dir. Daha
yüksek sıcaklık numuneleri, yüksek sıcaklıklı Diferansiyel Termal Analiz cihazı (YDTA) ile 
eritilmişdir. Alaşımların X-ışını faz analizi D2 PHASER D8 ADV Bruker difraktometresinde 
gerçekleştirilmiştir. Işınlayıcı olarak CuKα ve Ni filtreleri kullanılmıştır. Toz haline getirilen 
numuneler, özel numune tutuculara konularak XRD cihazlarının özel örnek localarına 
yerleştirilip analiz edilmiştir. Mikrosertlik bir PMT-3 metalografik mikroskobu ile 
ölçülmüştür. Mikroyapı analizi, bir MIM-8 mikroskobu altında gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 
alaşımların yüzeyi cilalanmış, parlatılmış ve yapıları mikroskop altında incelenmiştir. Faz
sınırlarını netleştirmek için kimyasal dağlama işleminde dağlama maddesi olarak 10 ml 
konsantre HNO3 + 10 ml H2O2 çözeltisi kullanılmıştır. Sistem alaşımlarının yoğunluklarını 
belirlemek için piknometrik yöntem kullanılmış ve dolgu çözeltisi olarak toluen 
kullanılmıştır. Katı çözelti alanlarının sınırlarını belirlemek için ilave olarak her birinin aralığı 
0.5 mol % CeTe olan yapılardan farklı oranlarda bir seri numuneler sentez edilmiş, uygun 
olarak 500, 600, 700K temperatürlerde termiki emal edilmiş, buzlu suya dökerek 
sertleştirilmiştir.
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SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 

  
Denge oluşumu, kararlı değerler elde edilene kadar her faz için mikrosertlik ve 

mikroyapı analizi ölçülerek izlenmıştir. Sistemin alaşımları oda sıcaklığında suya ve havaya 
dayanıklıdır, organik çözücülerde (benzen, aseton, toluen) çözünmezler, ancak alkaliler 
(NaOH, KOH) ve mineral asitler (HCl, H2SO4, HNO3) onları parçalar.
X-Işınları Toz Kırınımı (XRD) analiz sonuçları, incelenen bölümlerin çeşitli alaşımlarının faz 
bileşimlerinin belirlenmesini mümkün kılmıştır. Bu çalışmaların kapsamlı analizi, sistemlerde 
CeSb2Te4 ve CeBi2Te4 bileşiklerinin oluştuğunu göstermektedir. X-Işınları Toz  Kırınımı 
(XRD) diyagramlardan görülebileceği gibi, her iki sistemde % 50 mol CeTe içeren 
numunelerin kırınım çizgileri, bileşiklerin bireyselliğinin kanıtı olan Sb2Te3, Bi2Te3, CeTe 
bileşiklerinin hatlarına atfedilemez (Şekil 1 ve 2).

Şekil 1. CeTe - Sb2Te3 sisteminin alaşımlarının X-ışınları kırınım deseni. 1- Sb2Te3; 2-3
mol% CeTe; 3-

            30 mol% CeTe; 3- CeBi2Te4; 5 -60 mol% CeTe.
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Şekil 2. CeTe - Bb2Te3 sisteminin alaşımlarının X-ışınları kırınım deseni.

              1- Bb2Te3; 2-3 mol% CeTe; 3- CeBi2Te4; 4 -60 mol% CeTe; 5 -60 mol% CeTe.

DTA sonuçları, ısı eğrileri üzerinde kaydedilen tüm etkilerin endotermik ve geri dönüşümlü 
olduğunu göstermektedir. CeTe - Sb2Te3 üçlü sisteminde CeSb2Te4 ve CeTe- Bi2Te3
sisteminde ise CeBi2Te4 yapılı yeni üçlü bileşikler olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara 
göre CeTe-Sb2Te3 (Bi2Te3) sistemlerin faz diyagramı oluşturulmuşdur (Şekil 3 ve 4). CeTe -
Sb2Te3 sistemi CeTe - Sb2Te3 - CeSb kvazi üçlü sisteminin yan tarafının kvazibinar kesiğidir.
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Şekil 3. CeTe - Sb2Te3 sistemin faz diyagramı
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Şekil 4. CeTe - Bi2Te3 sistemin faz diyagramı

Sistemde komponentlerin 1:1 mol oranında CeSb2Te4 yapılı 1320 K’de kongruen eriyen 
bileşik oluşmuştur. Ayni bileşik CeTe - Sb2Te3 ile ötektik bir karışım oluşturur. Ötektik 
koordinatları uygun olarak 30 mol % Sb2Te3 ve 1150 K; 80 mol % Sb2Te3 ise ötektik 
koordinatları 900 K. CeTe - Sb2Te3 sisteminde CeTe tarafta oda sıcaklığında % 1 mol, Sb2Te3
tarafta ise % 2 mol katı çözelti alanı tespit edilmiştir. Sistemin likvidusu üç fazanın ilkin 
kristalleşme alanından (M + α), (M + β), (M + γ) oluşmuştur. Ötektik noktalarında aşağıdaki 
denge reaksiyonu meydana gelir.

Me1 ↔  α + γ (1150 K)

Me2 ↔  γ +  β (820 K)

CeTe-Bi2Te3 sistemi kvazibinardır (Şekil 4). Sistemde oluşan CeBi2Te4 üçlü bileşiği 
1380K’de kongruent eriyen üçlü bileşikdir. Sistemde CeTe temelinde 300 K de 2 mol %, 
Bi2Te3 temelinde ise 3 mol % katı çözelti alanı oluşmuştur. Bu bileşik CeTe ve Bi2Te3
bileşikleri ile üçfazlı nonvariant dengeye göre ötektik bir karışım oluşturur: Ötektik 
koordinatları 25 mol % Bi2Te3 ve 1000K; 80 mol % Bi2Te3 ve 700K.  

Me3 ↔  α + γ 

Me4 ↔  γ +  β
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SONUÇ

Elde edilen sonuçlara göre her iki CeTe-Sb2Te3 (Bi2Te3) sistemlerin faz diyagramı 
oluşturularak,  CeTe - Sb2Te3 üçlü sisteminde komponentlerin 1:1 mol oranında CeSb2Te4
yapılı 1320 K’de kongruen eriyen bileşik belirlenmiştir. CeTe- Bi2Te3 sisteminde ise 
CeBi2Te4 yapılı 1380 K’de kongruen yeni üçlü bileşik belirlenmiştir. CeTe-Sb2Te3 sisteminde 
CeTe tarafta oda sıcaklığında % 1 mol, Sb2Te3 tarafta ise % 2 mol katı çözelti alanı tespit 
edilmiştir. 300 K ‘de CeTe ve  Bi2Te3 bileşikleri temelinde katı çözelti alanı meydana 
gelmiştir. Uygun olarak CeTe temelinde 3 mol % Bi2Te3, Bi2Te3 temelinde ise 2 mol % CeTe 
katı çozelti alanı oluşmuştur.
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Tl2Se-TlPr2Se4 SİSTEMİNİNİN FAZ DENGESİ, OLUŞAN FAZLARIN 
FİZİKO KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

C.A.Ahmedova 
Adıyaman Universitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Adıyaman, Türkiye.

Fatma EROL
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Özet

Tl2Se-TlPr2Se4 sisteminin alaşımları incelenmiş ve faz diyagramı fiziko kimyasal 
analiz yöntemleri (Diferansiyel Termal Analiz (DTA), X-Işınları Toz Kırınımı (XRD) 
Analizi, Mikroyapı Analizi (MYA), ayrıca yoğunluk ve mikrosertlik ölçümü) ile 
oluşturulmuştur. Tl2Se-TlPr2Se4 kesiği Pr2Se3-Tl2Se-TlSe kvaziüçlü sisteminin kvazibinar 
olmayan bir kesitidir. Sistemde TlPr2Se4 bileşimine dayalı olarak oda sıcaklığında % 5 mol 
Tl2Se katı çözelti alanı tespit edilmiştir. Tl2Se bileşiğine göre praktik olarak katı çözelti alanı 
belirlenmemiştir. Tl2Se-TlPr2Se4 sisteminde ötektik denge ve peritektik dönüşüm meydana 
gelir.

Anahtar kelimeler: sistem, ötektik, mikrosertlik, likidüs, singonia

PHASE EQUILIBRIUM OF THE TI2Se-TIPr2Se4 SYSTEM, 
INVESTIGATION OF THE PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF 

THE PHASES FORMED

Abstract

The Tl2Se-TlPr2Se4 system was studied using Differential Thermal Analysis (DTA), 
Powder X-ray Diffraction (XRD), Microstructure analysis (MSA) and Microhardness (MHA) 
and determining the density. The phase diagram of this system was constructed. Tl2Se-
TlPr2Se4 cut Pr2Se3-Tl2Se-TlSe is a non-quasibinar section of the quasi-ternary system. At 
room temperature solid solutions based on TlPr2Se4 reaches 5.0 mol % and based on Tl2Se
solid solutions are practically not installed. In the Tl2Se-TlPr2Se4 system, eutectic equilibrium 
and peritectic transformation occur.

Keywords: system, eutectic, microhardness, liquidity, syngony. 

GİRİŞ
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Son zamanlarda yarıiletkenler fiziğinde ve kimyasında nadir toprak elementlerinin 
(NTE) bulunduğu maddelerle ilgili bilimsel literatürde çok fazla yer verilmiştir. Bu kadar 
büyük ilgi, öncelikle NTE'lerin çok sayıda bileşiğinin olağandışı fiziksel ve kimyasal 
özelliklere sahip katı çözeltilerin bir parçası olmasından kaynaklanmaktadır. Ek olarak, bu 
bileşiklerde dahili f-orbitaller tamamlanır, bu da onları izole bir atomun elektronik yapısına 
bağlı olarak kimyasal etkileşimlerin incelenmesi için son derece ilginç nesneler haline getirir. 
Nadir toprak elementleri temelinde, entegre optik ve lazer aralıklarında, bireysel ve holografik 
verilerin kaydedilmesine, termoelektrik dönüştürücüler ve çeşitli yarı iletken cihazlarda 
kullanılmasına izin veren manyetik, yarı iletken, lüminesans ve diğer özelliklere sahip 
maddeler oluşturulmuştur. Nadir toprak elementlerinin bulunduğu geniş bileşik sınıfı 
arasında özel bir yer ikili, üçlü ve daha karmaşık kalkojenitlerdir. Nadir toprak elementlerinin 
kalkojenürleri ve bunların dayanıklı çok bileşenli fazları, termoelektrik malzemelerin 
geliştirilmesi için perspektivli maddelerdir. Nadir toprak elementlerinin kalkojenürleri ve 
bunların üçlü fazları termoelektrik, manyetik ve galvanomanyetik özelliklere sahiptir 
(Yarembash and Eliseev, 1975); (Kudrevatykh and Volegov, 2015); (Nikiforov et al., 2013);
(Belov et al., 1965); (Andreenko et al., 1999); (Sadigov et al., 2017); (Rustamov et al., 1985);
(Rustamov, 1985). Talyum kalkojenitleri, literatürde ayrıntılı olarak incelenmiştir 
(Federovnch et al., 1977); (Novoselova, 1979); Talyum ve nadir toprak elementlerinin üçlü 
bileşikleri ve katı çözelti alaşımları incelenmiştir (Rustamov et al., 1961); (Zargarova et al., 
2004); (Aliev, 1992). Ayrıca talyum ve nadir toprak elementlerinden oluşan üçlü sistemleri de 
inceledik (Nur et al., 2017); (Ahmedova et al., 2017); (Valiyev, 2004). Tl2Se-TlPr2Se4 sistemi 
henüz incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, kimyasal etkileşimlerini fizikokimyasal olarak 
inceleyerek Tl2Se-TlPr2Se4 sisteminin faz diyagramını oluşturmak ve yeni fazları ve katı 
çözüm alanlarını incelemektir.

Tl2Se birleşiği 390oC’de açık maksimumla oluşur ve tetragonal singoniada kristallaşır, 
kafes parametreleri: a= 8,54; c=2,71 boşluk gr. P4/ncc, yoğunluk d=9,65 g/cm3 dir 
(Lyakisheva, 2001). TlPr2Se4 bileşiği  ise 1295oC kongruent eriyen dirençli bir bileşiktir ve
rombik singoniyada kristalleşir, kafes parametreleri: a = 7.98; b = 9,88; c = 11.19 Å dir 
(Çoban, 2011).

MATERYAL VE METOTLAR 

Tl2Se-TlPr2Se4 sistem alaşımlarının sentezi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk 
aşamada, Tl2Se ve TlPr2Se4 bileşikleri, yüksek saflıkta elementlerden: talyum Tl-000, Pr -%
99,97 ve selenyum % 99,998 istifade etmekle, havası 0,1333 MPa basınca kadar yapılarak bir 
kuvars tüpte sentezlenmiştir. TlPr2Se4 bieşiğin elementlerden sentezi sırasında ilk önce 
temperatur 300oC’yi geçmemelidir. Bunun nedeni, 500-600oC'lik bir sıcaklıkta, Pr 
elementinin selenyum ile güçlü bir ekzotermik reaksiyona girmesi ve ortaya çıkan yüksek 
sıcaklıkların tüpü eritip çatlatmasıdır. Bu nedenle sentez sıcaklığı 300oC'de 3 saat tutulduktan 
sonra sıcaklık kademeli olarak 700-1100oC'ye çıkarılır. Elde edilen TlPr2Se4 bileşiği biraz 
heterojen olduğundan tam bir bileşim elde etmek için ezilir ve toz haline getirilir. Sonra örnek 
200 atm basınç altında preslenerek hap şekline getirilerek havası soğrulmuş bir kuvars tüpte 
700oC’de 100 saat süreyle katı hal reaksiyonu ile sentezi gerçekleştirilir. Bu işlemlerden sonra 
TlPr2Se4 bileşikten sentez için kullanılır. İkinci aşamada ise sistemin alaşımları 700-1100oC
sıcaklık aralığında Tl2Se ve TlPr2Se4 bileşenlerinden sentezlenir. Elde edilen alaşımlar, 
homojenleştirmek için 800oC'de 120 saat süreyle ısıl işleme tabi tutulur. Dengelenmiş 
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sistemin alaşımları DTA, XRD, MYA, yoğunluk ve mikrosertlik ölçülerek incelenmiştir. 
Diferansiyel termal analiz, düşük frekanslı bir Kurnakov pirometre üzerinde gerçekleştirilir.
Alaşımların ısıtma hızı 10oC / dk dir. Termocift olarak Pt-Pt/Rh kullanılmıştır. Analiz 
sıcaklığı 1000-1200oC dir. Daha yüksek sıcaklık numuneleri, yüksek sıcaklıklı diferansiyel 
termal analiz cihazında (YDTA) eritilmişdtir. Örneklerin kırınım desenleri oda sıcaklığında,
D2 PHASER X-ışını difraktometresi ile ve bakır radyasyonu [λ(CuKα) = 1.54056Å] ve Ni 
filtreleri kullanılarak alınmıştır. Toz haline getirilen numuneler, özel numune tutuculara 
konularak XRD cihazlarının özel örnek localarına yerleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Toz 
kırınım desenlerinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Mikrosertlik bir PMT-3
metalografik mikroskobu ile ölçülmüştür. Mikroyapı analizi, bir MIM-8 mikroskobu altında 
gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla alaşımların yüzeyi cilalanmış, parlatılmış ve yapıları 
mikroskop altında incelenmiştir. Faz sınırlarını netleştirmek için kimyasal dağlama işleminde 
dağlama maddesi olarak 10 ml konsantre HNO3 + 10 ml H2O2 çözeltisi kullanılmıştır. Sistem 
alaşımlarının yoğunluklarını belirlemek için piknometrik yöntem kullanılmış ve dolgu 
çözeltisi olarak toluen kullanılmıştır.

Şekil 1. Tl2Se-TlPr2Se4 sistemi alaşımlarının X-ışını kırınım difraktogramları

1- Tl2Se, 2-40, 3-95, 4-100 mol % TlPr2Se4.
Tl2Se- TlPr2Se4 sisteminin DTA ve MYA analizleri ile belirlenen üç fazlı alaşımların varlığını 
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doğrulamak için 40 ve 95 % mol TlPr2Se4 içeren numunelerin X-ışını toz kırınım yöntemi 
yapıldı (Şekil 1). X ışını analizinin sonuçları, % 40 mol TlPr2Se4 içeren alaşımların X ışını 
kırınım deseninde, alaşımların üç fazlı olduğunu gösteren ilk bileşenlerin kırınım çizgilerine 
ek olarak çizgiler içerdiğini göstermektedir. 95 mol % TlPr2Se4 içeren bir alaşımın kırınım 
çizgileri TlPr2Se4 bileşiğinin kırınım çizgileri ile aynı olmasına rağmen, düzlemler arası 
mesafelerinde biraz farklıdırlar. Bu sonuç, 95 mol % numunenin TlPr2Se4'e dayalı bir katı 
çözelti alaşımı olduğunu kanıtlamaktadır. Böylece, X-ışını toz kırınımı analizi (XRD) ve
MYA analizi deneysel sonuçlarını doğrulamaktadır.

                                   

Şekil 2. Tl2Se-TlPr2Se4 sisteminin faz diagramı

Fizikokimyasal analiz sonucunda Tl2Se-TlPr2Se4 sistemin kimyasal etkileşimleri incelenerek,
faz diyagramı oluşturulmuştur (Şekil 2). Sistemin faza diagramı geyri- kvazibinar olup, 
ötektik denge ve peritektik dönüşüm ile karakterize edilmektedir. Tl2Se-TlP2Se4 sisteminin 
likvidusu, PrSe, Tl2Se ve TlPr2Se4 birleşmesinden elde edilen α-katı çözeltisinin ilkin 
kristalizasyon eğrileri ile çevrilmiştir. PrSe ve α-fazının likvidüs eğrileri % 5 mol TlPr2Se4
içeren ötektik bir eğri ile kesişmiştir. 5-80 mol % TlPr2Se4 konsantrasyon alanında sıvıdan 
PrSe bileşiğinin birincil kristalleri ayrılmıştır.
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Şekil 3. Tl2Se-TlPr2Se4 sistemi Pr-Tl-Se üçlü sistemin bir iç kesitidir. 
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10 - 75 mol % TlPr2Se4 konsantrasyon alanında M + PrSe ↔ TlPr2Se4 'nin peritektik 
reaksiyonu ile TlPrSe2 bileşiği ve yeniden kristalleştirmeden oluşan üç fazlı (M + PrSe + 
TlPrSe2) bir alan oluşmuştur. Yüksek sıcaklıklarda sistem genelinde M + Tl2Se, M + PrSe ve 
M + α fazları oluşur. Yeniden kristalleşmenin bir sonucu olarak solidus hattının üzerinde 
TlPrSe2 bileşiğinin ayrışması sonucunda  (M + PrSe + TlPrSe2), (M + Tl2Se + PrSe) ve (M + 
PrSe + α) 'dan oluşan üç fazlı alanlar meydana gelmiştir. Tl2Se - TlPr2Se4 sistemi, iki 
bağımsız TlPrSe2 + Tl2Se + TlSe ve TlPrSe2 + TlPr2Se4 + TlSe üçgenlerin alanını kesir (Şekil 
3). Bu nedenle solidus hattının altında TlSe + Tl2Se + TlPrSe2 ve TlSe + TlPrSe2+ α 'dan 
oluşan üç fazlı alaşımlari kristalleşirler. 90-100 mol % konsantrasyon alanında  iki TlPrSe2 +
α ve bir α fazı oluşmuştur.

Tablo 1. Tl2Se - TlPr2Se4 sistemi alaşımlarının bileşimi, termal etkileri, yoğunlukları ve 
mikrosertlik ölçümlerinin sonuçları

Yapısı, % mol. 

Termiki etkileri, oC Yoğunluk,
g/cm3

Fazların mikrosertlikleri, MPa

Tl2Se TlPr2Se4
Tl2Se TlPeSe2 TlSe α

P=0,10 P=0,20 N

100 0,0 390 9,65 520 – – –

95 5,0 340,360 9,55 580 – – –

90 10 340,500 9,42 580 – – –

80 20 340,510,775 9,20 600 – 700 –

70 30 340,570,950 8,98 – 1960 740 –

60 40 340,650,1060 8,76 – 1970 770 –

50 50 340,690,1150 8,53 – 1990 780 2170

40 60 340,710,1240 8,31 – 2060 780 2170

30 70 720,1270 8,08 – 2060 – 2170

20 80 470,700 7,87 – – – 2170

10 90 730,1160 7,64 – – – 2150

5,0 95 750 7,50 2150

0,0 100 1295 7,42 – – – 2100

Tl2Se-TlPr2Se4 sistemi alaşımlarının bazı fizikokimyasal özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo’da sistemde iki farklı mikrosertlik değerinin elde edildiği açıktır. Tl2Se bileşiğinin 
mikrosertliği (980-1200) MPa arasında değişir. TlSe bileşikleri için mikrosertlik değeri de 
(520-600) MPa arasında değişir. Mikrosertliğin (1970-2060) MPa değeri TlPr2Se4 bileşiğinin 
mikrosertliğine karşılık gelir ve (2100-21700) MPa değeri, TlPr2Se4 'e dayalı α -katı 
çözeltinin mikrosertliğine karşılık gelir.
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SONUÇ

Böylelikle Tl2Se-TlPr2Se4 sisteminin faz diyagramı oluşturulmuş ve karakteri 
çalışılmıştır.
Tl2Se-TlPr2Se4 kesiği Pr2Se3 - Tl2Se- TlSe kvaziüçlü sistemin kvazibinar olmayan kesiği olup, 
ötektik dengesi ve peritektik dönüşüm ile karakterize edildiyi belirlenmiştir.

Sistemde oda sıcaklığında TlPr2Se4 bileşimine dayalı olarak % 5 mol Tl2Se katı çözelti alanı 
tespit edilmiştir. Tl2Se bileşiğine göre katı çözelti alanı praktik olarak belirlenmemiştir.
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Abstract 

Turkish textile art has a long history. Findings obtained as a result of archaeological 
studies made from kurgans before BC in Central Asia, also support this. In the historical 
course, Turks took their culture and textile products with them wherever they went. 

Especially in the Renaissance period, Turkish textiles such as carpets, rugs and fabrics were 
very popular in Europe. Even these textiles were exhibited in churches almost like wall 
frescoes. They have also been found among the indispensable textiles of the houses of the 
nobles. Renaissance artists of the period did not remain indifferent to these textiles with a 
Middle Asia extension, and they depicted them in their paintings from time to time. 

One of the most famous artists who depict Turkish textiles in his paintings is Hans Holbein. 
In this study, Holbein's painting named "Ambassadors" was evaluated in terms of plastic and 
the clothes of the figures and the carpet depicted in the painting were analyzed. 

Keywords: Textile, Clothing, Color, Pattern, Carpet, Painting. 

INTRODUCTION 

Throughout history, people have transferred their aesthetic value judgments to their 
productions. While giving shape, form to the items he produced for daily use, he also 
decorated them with colors and patterns. Textile art has also gained an important place in 
human life since ancient times as products in which aesthetic value judgments are expressed. 

Traditional Turkish textile arts are the most valuable documents of national and 
material culture elements. The basis of traditional textile is the weaving arts. Weaving is one 
of the oldest traditions in the Turks. Weavings such as carpets, rugs and fabrics, which are 
among the disciplines of Turkish art with a very old past, are the most beautiful examples of 
Turkish folk art that have become clear on a universal dimension. 

When evaluated in a cultural sense, textile products are also the representative of the 
material cultural identity that creates a bridge between the past and the present. Textile 
products, which are the leading arts of our ancient tradition, have also attracted attention as 
masterpieces presented to the world civilization throughout history. 
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Our traditional textile products have the qualities of works of art. In the Turks who 
introduced this art to the world, textile products were sometimes used as an exhibition, 
sometimes as an ornamental element, and sometimes even as a throne cover in Europe. In the 
historical process, Turkish textiles, which sometimes functioned as an important composition 
element in the artworks of other nations, made significant contributions to the artworks and 
even had a direct impact on their values. 

Although allowing others to do what they could not do on their own is a measure of 
thought about the cultural level that today's civilized societies want to reach (Uğurlu, 1987: 
2), this is an extremely important step for those times. 

Europe got to know the carpet during the I Crusade (Dölen, 1992: 350). At that time, 
the empty walls of Protestant, Lutheran and Calvanist churches in Hungary were decorated 
with Turkish carpets. It has also become a custom to cover a Turkish carpet on the catafalque 
during funerals (Batari, 2004: 75). In the Balkans and Europe, after the 15th century, Turkish 
carpet was in high demand. For example, it is known that those who cannot buy Turkish 
carpets in Italy try to reach this privilege, even by renting. So much so that a Turkish carpet 
hanging from the balcony has become the symbol of wealth and nobility (Rosamond, 2005: 
126-156). 

Turkish fabrics are unique products with their weaving features, materials used and 
designs reflecting Turkish taste (Anonymous, 2021). When we look at the history of garment 
textiles created with these fabrics, there are differences in the understanding of clothing, 
which affects the social life of every society and is one of the determining factors. It is 
noteworthy that there is a generally feminine structure in the clothes in Europe in the West. 
Men as well as women wore garments made of scarves, necklaces, bright fabrics, silk, 
woolen, velvet, brocade and embroidered fabrics. 

While some handicrafts were produced by some nations themselves, those who could 
not showed their admiration and interest by reflecting the works in this field to other products 
of their own. Even the Orientalist painters, both after the Renaissance and much later, showed 
an interest in Turkish textiles and depicted them in their paintings. 

In addition to animal figured carpets, there are a group of carpets among the first 
carpets woven in the 15th and 16th centuries in the Ottoman period. These carpets are also 
known from paintings by European artists. These carpets, which were exported to Europe at 
that time, were so admired that they are also depicted in the pictures. Carpets became known 
by their names, especially because some painters used them too much (Ersoy, 2008: 66). As 
trade increased during the Ottoman period, Turkish carpets started to be woven for export. As 
trade increased during the Ottoman period, Turkish carpets started to be woven for export. 
These carpets can now be found in museums in Europe and can be seen in paintings by 
Renaissance artists such as Lorenzo Lotto and Hans Holbein (Anderson, 1998). The carpets in 
the paintings of one of these painters, Hans Holbein, are known as "Holbein Carpets". 
In that period, a tradition of depicting Turkish textiles in his paintings was formed. Hans 
Holbein, one of the magnificent painters of the Renaissance, has been one of the artists who 
frequently used Turkish textiles in his works. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 512 June 1-2, 2021



 

The German painter Holbein is known for his meticulous naturalistic drawings and 
especially his portraits of King Henry VIII of England, reflecting people from the palace 
environment with a neutral realism (Button, 2013). It is known that the painter depicted 
Turkish textiles in his works such as Henry VIII, Darmstädter Madonna, and the Portrait of 
the Merchant Georg Giese. One of his most important works in this sense is his work called 
The Ambassadors.

Table of Ambassadors 

The painting depicts two people with their arms on the table next to them. Of these 
two, the one on the left is Jean de Dinteville, the French ambassador to London at that time, 
and the one on the right is Georges de Selve, the bishop of Lavaur, a region in France. The 
name of the painting was named as "Ambassadors" due to the fact that he served in various 
embassy duties in Selve, just like Dinteville (Perez-Gomez, and Pellerier, 1992). 

There is a table in the middle of the ambassadors standing to fill the painting 
completely. There are tools and equipment used for different purposes and items that 
symbolize different things on the table. The items-tools-equipment in the upper part of the 
table; the celestial-sphere, a protractor in the form of a quarter circle used to measure time, the 
recumbent sundial (Hart and Robson, 1999; Sharp, 1998: 157-158), a Turkish carpet with 
early oriental motifs on the table; In the lower part of the table, there is the sphere, an 
arithmetic book, a hymn book with a wire broken. Apart from these, there is a deformed skull 
figure at the bottom of the table. 

There is a partially visible cross behind the green curtain in the upper left corner of the 
picture. On the back, there is a green colored curtain with herbal decoration. The carpet, on 
the other hand, caused a misnomer due to its motifs, and it was called as the Holbein carpet in 
Europe. 

The painting, which was made by the painter in 1533 as an oil painting on oak, with 
dimensions of 207x209.5 cm, is today in the National Gallery of London. (National Gallery-
London) 
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Figure 1. The Ambassadors by Hans Holbein The Younger (1497-1543) Source: 
https://www.nationalgallery.org.uk/media/31357/notes_holbein-ambassadors.pdf 

Textiles Depicted in the Table of Ambassadors 

The double full-length portrait, made by Holbein in 1533, shows two Frenchmen. The 
ostentatiously dressed Jean de Dinteville on the left is the ambassador to the palace of King 
Henry VIII. While in England, he ordered this painting from the German painter Hans 
Holbein, who lived and worked in London. The one on the right is his friend Georges de 
Selve in his modest dress. The painting is unusually large and detailed according to the date of 
its made. In the painting, the men are leaning against a cupboard with celestial objects on the 
upper shelf and objects showing their earthly interest on the lower shelf (Figure 1). There are 
many hidden messages and meanings in this work, the most dramatic being the large 
anamorphic skull in the foreground that loses its distortion when viewed from the side. 

When figures 2 and 3 are examined, it is seen that both men in the painting wear one of their 
best clothes. Examples of two important men's gowns of the period can also be seen in the 
clothes. Dinteville's coat is covered in a fur. (Could be lynx) Thin white linen underwear is 
visible through the dashed lines on the red top. He put his hand on his dagger, which is hung 
from a belt around his waist with a tasseled cord. Dinteville was tried to be given a rich and 
successful aristocratic appearance with his velvet schaube with fur edges and satin dress. The 
traditionality of Northern Europe, where Holbein came from, is clearly seen in the clothes on 
the ambassador. Black was an expensive paint at the time and was worn only by wealthy 
people. Selve's dark colored dress is also fur lined. (The National Gallery). The bishop's 
schaube, on the other hand, is long to the ground, and its edges are covered with fur, but it 
displays a more modern appearance. 
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Figure 2. The Ambassadors - First Figure 

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger 

It is seen that Holbein uses almost every shade of red in his many known paintings when 
painting the noblemen. Holbein also used the color red in clothes in his painting of 
Ambassadors. 

The clothes of the middle class are very different from those of the palace people. Schaube, a 
sleeveless upper garment depicting especially wealthy citizens, constitutes the characteristic 
lines of the period. This dress, which resembles a cassock, is also rarely used in the form of 
sleeves that dangle from the back in the space. Especially the schaube is a typical garment 
widely used by scientists with fur trimmed edges. Figure 2 shows in detail Dintevelli wearing 
a schaube. 
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Figure 3. The Ambassadors - Second Figure 
Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Holbein_the_Younger 

When the carpet in the table is examined, it is seen that the light red colored outer border of 
the carpet depicted on the table has an arrangement in the form of a waterway consisting of 
gray two-sided ram horns. On the dark inner border, there are geometric wheel of fortune 
motifs placed inside the diamond. The middle composition area is divided into two squares. 
There are triangular dragon figures in the corners of the squares, while there is a yellow 
medallion in the middle. Inside the medallion, the white colored hook motif is clearly 
depicted. The slightly faded appearance of the carpet shows that it was woven before the 
painting date. 

This carpet depiction, which is included in the third group of the first Ottoman carpets, shows 
a weaving and pattern characteristic of Bergama region. 

First Ottoman carpets the middle composition area of the carpets in the third group is largely 
divided into squares or rectangles. Generally, there are types that have two separate sections 
towards the sewing direction, but there are also those that are divided into three or even four 
sections. In most of them, quite large octagons are placed inside the square or rectangular 
area. In the middle of the octagons, there is an eight-pointed star or a geometrical vegetal 
medallion. There is usually a dragon figure on the four corners of the octagon (Aytac, 2014: 
34). When these features and information are taken into account, the details about the textiles 
in the table appear clearly. 

CONCLUSION  
It is seen that Hans Holbein perfectly applied his success in using the intensive perspective 
that is unique to the Renaissance in this work as well. 

It is seen that the colors are used in a very impressive, harmonious and complementary way in 
the painting, which is a very good example of the Turkish carpet depiction tradition by 
esteemed artists in the art of painting in Europe. 

The carpet depicted in the table has a pattern scheme that is included in the third group of the 
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first Ottoman carpets. It was reflected in a very realistic style by the painter. It is understood 
that gray, red, dark blue and a few more colors are used in the carpet depiction. It is seen that 
a small number of colors are chosen in a very harmonious way and reflect the colors on real 
carpets exactly. 

In the clothes given in the table, it reflects the characteristics of the period in detail in terms of 
both form, color and pattern. At the same time, the clothes are in bright colors and a gaudy 
form. The preferred cutting forms and models of the period were conveyed by the painter in 
their clearest form. 

The textiles given in detail in the paintings made by the painters of the period convey 
information in many ways. 

The clothes that were deliberately depicted by the European painters of the period reflect the 
fashion of the period, and the carpets given have the feature of being a light for the producers 
of today and the future. 
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Abstract 

Due to its high bioactive compound content bee pollen have been used for food 
additive and folk medicine for many years. The usage of bee products including pollen for 
these reasons is defined the apitherapy. The chemical composition of pollen and respectively 
its bioactive composition demonstrated significant differences depending on many factors, as 
plants origin, region and climate conditions of their supplement. In this connection, gathered 
from different plants, due to its unique chemical composition including essential amino acid, 
(pro)vitamins, essential fatty acids, minerals and polyphenol bee pollen could be considered 
as a special food. 

Recent studies demonstrated that bee pollen contained valuable bioactive compounds 
suitable for human consumption. Many researches indicated that bee pollen has broad 
bioactive capabilities including antimicrobial, antioxidant, antiradical, anticancer, anti-
inflammatory, hepatoprotective, anti-atherosclerotic and immunomodulator effects. Bee 
pollen contains high amounts of flavonoids and phenolic acids. The bioavailability of 
phytochemicals (bioactive compounds) present in bee pollens are limited due to its complex 
particles structure and its hard outer walls (exine layer).Last years there has been many 
studies related to increasing the bioavailability of bee pollen by using different mechanical 
and chemical approaches. The achievements in this respect are important for developments of 
apitherapy and beekeeping industry in our country. 

Key Words: bee pollen, bioavailability, phenolic compounds, flavonoids, apitherapy 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 518 June 1-2, 2021



 

ARI POLENİNDE BULUNAN BİYOAKTİF BİLEŞİKLER VE 
BİYOYARARLILIĞI

Özet

Arı poleni içeriğinde yüksek miktarlarda bulunan biyoaktif bileşikler sebebiyle uzun 
yıllardan beri gıda takviyesi ve halk hekimliği uygulamalarında tedavi aracı olarak 
kullanılmaktadır. Arı ürünlerinin bahsedilen sebeplerle kullanılması apiterapi olarak 
adlandırılmaktadır. Arı poleninin kimyasal kompozisyonu dolaysıyla da biyoaktif içeriği başta 
polenin toplandığı bitkilere, bölgeye, iklim koşullarına olmak üzere pek çok etkene bağlı 
olarak değişim göstermektedir. Farklı bitkilerden toplanması, içeriğindeki esansiyel amino 
asitler, (pro)vitaminler, esansiyel yağ asitleri, mineraller ve polifenoller sayesinde arı poleni 
özel gıda olarak tanımlanabilir. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarla arı poleni insan tüketimi için faydalı olabilecek 
biyoaktif bileşikler içerdiği ortaya çıkmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalar arı poleninin 
antimikrobiyal, antioksidan, antiradikal, antikanser, antiinflamatuvar, hepatoprotektif, anti-
aterosklerotik ve immünomodülatör etkiler gibi geniş bir biyoaktivite kapasitesine sahip 
olduğu belirtilmiştir. Arı polenin yapısında yüksek miktarlarda flavonoidler ve fenolik asitler 
bulunmaktadır. Arı poleninde bulunan fitokimyasalların (biyoaktif bileşiklerin) 
biyoerişilebilirlikleri, polen taneciklerinin karmaşık ve sert dış duvar (eksin tabakası) 
sebebiyle önemli ölçüde sınırlanır ve arı poleninin biyoyararlığını düşürmektedir. Son yıllarda 
arı poleninde bulunan bileşiklerin biyoyararlığnı arttırmak adına farklı mekanik ve kimyasal 
yöntemler denenmiştir. Bu bileşiklerin biyoyararlığnının artırılması apiterapi kavramı ve 
ülkemizdeki arıcılık sektörünün gelişebilmesi için büyük önem arz etmektedir.

Anahtar kelimeler: arı poleni, biyoyararlılık, fenolik bileşikler, flavonoidler, apiterapi

INTRODUCTION 

 Pollen are male gametes found in plants. Bees collect these pollens in order to 
ensure the development of their colonies. Bees use saliva, nectar or honey to turn the pollen 
they collect from plants into pellets with a diameter of 1.4-4 mm. These pellets are called "bee 
pollen" (Machado De-Melo and Almeida-Muradian 2017; Silici 2014). Bee pollen is a very 
important resource for the development of honey bee (Apis mellifera L.) colonies. Bees uses 
honey as carbohydrate and use pollen to meet other macro-nutrients such as protein, fat, and 
micronutrients such as vitamin-mineral (Campos et al. 2008). Bee pollen is collected by 
pollen traps placed at the entrance of the hives (Erdoğan and Dodoloğlu 2005). Bee pollen can 
contain 250 different substances (vitamins, minerals and fatty acids) and can contain protein 
as macronutrients up to about 62g / 100 grams.

Pollen collected from different plants by bees can be defined as a "functional food"
according to the essential amino acids, (pro) vitamin, essential fatty acids, minerals and 
antioxidant polyphenols it contains (Uțoiu et al. 2018). Being a very valuable nutrient for 
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human metabolism, pollen is a rich source of protein and carbohydrates, as well as a rich 
source of vitamins and minerals. Pollen contains all essential amino acids necessary for 
human health (Silici 2014).

It is known that bee pollen has been used in the protection of health and in the 
treatment of diseases since ancient times. Pollens that have different characteristics has been 
used as a folk remedy for centuries to relieve or cure conditions such as colds, flu, ulcers, 
premature aging, anemia, colitis, allergic reactions, enteritis (Campos et al. 1997). In
Germany, bee pollen is officially accepted as medicine, and it is recommended to use pollen 
under different physio-pathological conditions in Chinese medical clinical practice (Denisow 
and Denisow-Pietrzyk 2016).

Bee pollen is used by humans as a food (supplement) thanks to its high protein content 
as well as its nutritious and medicinal properties (Melo and Almeida-Muradian 2011) and it is 
known that it is very beneficial for human health thanks to the studies.

Bee pollen, which is susceptible to spoilage due to its high water content, is usually 
dried and introduced to the market in order to increase its shelf life (Aydın 2016). Commonly 
, bee pollen is dried in ovens with a maximum temperature of 50 °C to 5-8% moisture 
content, preventing microbial growth and increasing shelf life (Almeida-Muradian et al. 
2005).

The chemical composition of pollen may vary depending on its botanical and 
geographic origin, the condition of the soil and climate, the type of plant collected, its age, 
season, and even years. (José M. Alvarez-Suarez 2017). Collecting pollen from a single type 
of plant (monofloral) or from different types of plants (multifloral) is also very effective on 
the composition (Carpes et al. 2013). Therefore, large differences can be seen between the 
minimum and maximum values in the compositions.

 Thakur and Nanda reviewed over 100 studies on pollen composition by different 
researchers in their comprehensive study in 2020. The chemical composition of bee pollen is 
examined in detail; 54.22% (18.50 - 84.25%) carbohydrate, 21.30% (4.50 - 40.70%) protein, 
5.31% (0.41 - 13.50%) fat, 8.75% (0.15 - 31.26%) fiber, and 2.91% (0.50 - 7.75%) ash. 
Examination of the elements in bee pollen goes as 4951.61 mg/kg (3.06 - 13366.60 mg/kg) 
potassium, 4157.86 mg/kg (234.40 - 9587.00 mg/kg) phosphorus, 1751.22 mg/kg (1.09 -
5752.19 mg/kg) calcium, 1246.99 mg/kg (44.00 - 680.53 mg/kg) magnesium, 46.97 mg/kg 
(0.10 - 105.80 mg/kg) zinc, 197.41 mg/kg (2.60 - 1180.00 mg/kg) iron. The total phenolic 
content was stated to be 30.59 mg GAE/g (0.69-213.20 mg GAE/g) (Thakur and Nanda 
2020).

Bee pollen contains a variety of nutrients and bioactive compounds: in addition to 
sugars, it contains a high proportion of proteins, enzymes, essential and non-essential amino 
acids. Thanks to its amino acid content, bee pollen can be called the “only perfect complete 
nutrient” for the human organism (Pascoal et al. 2014; Ares et al. 2018). Compared to 
vegetables and animal foods, bee pollen has a higher protein, fat and fiber content. It has an 
important content especially in terms of essential amino acids (phenylalanine, leucine, valine, 
isoleucine, arginine, histidine, lysine, methionine, threonine and tryptophan). It has been 
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stated that leucine in essential amino acids is present at a rate of 5416 mg / 100g (Salazar-
González and Díaz-Moreno 2016). The protein quality of a food is measured by its 
composition of essential amino acids, and bee pollen has a better protein content than other 
foods (Szczęsna 2006). It also contains some non-essential amino acids such as proline and 
glutamic acid (Salazar-González and Díaz-Moreno 2016).

BIOACTIVITY, BIOACCESSIBILITY, BIOAVAILABILITY

 Plants, humans and animals produce compounds that exhibit biological activity 
(bioactive). These "bioactive compounds" are very interesting in terms of preventing diseases 
because they have minimal toxicity, widespread use and the potential to positively affect 
human health (Biesalski et al. 2009). Most of the bioactive compounds found in plants are in 
the secondary metabolite class. Primary metabolites are essential for the maintenance of the 
biochemical processes of cells (such as energy and nucleic acid mechanism), while secondary 
metabolites are not essential for the survival of organisms. However, secondary metabolites 
are compounds that provide plants with maintaining vitality and competitive advantages and 
can also be called phytochemicals (Neilson, Goodrich, and Ferruzzi 2017). The main 
phytochemicals found in plants can be listed as phenolic compounds (polyphenols), alkaloids 
and terpenoids. Most of the bioactive compounds used in the diet associated with disease 
prevention are phenolic compounds or terpenoids (Neilson, Goodrich, and Ferruzzi 2017).
Health effects of phenolic compounds depend on the quantity produced and bioavailability
(Rodríguez et al. 2009).

The term " bioaccessibility " is a key concept for determining the nutritional efficiency 
of food and food formulas developed to improve human health (Fernández-García, Carvajal-
Lérida, and Pérez-Gálvez 2009). The amount of nutrients absorbed in the gastrointestinal 
tract, is bioavailability; The physical structure of the food may change depending on different 
factors such as its chemical composition, interaction of food compositions and processing 
methods (Dülger Altıner et al. 2021).

The term "bioavailability" refers to the proportion or fraction of a nutrient consumed 
in the diet, absorbed and used by the body (Fernández-García, Carvajal-Lérida, and Pérez-
Gálvez 2009; Neilson, Goodrich, and Ferruzzi 2017). Regardless of the type of food being 
assessed, the concept of bioavailability is a key concept for nutritional efficiency (Figure 1). 
Only a certain amount of all nutrients and bioactive components in foods can be used by 
organisms (Fernández-García, Carvajal-Lérida, and Pérez-Gálvez 2009). In order to 
understand the effects of bioactive compounds on human health, it is necessary to know the 
origin, consumption amount, bioavailability and factors affecting the bioavailability of the 
polyphenols taken (Scalbert and Williamson 2000; Gönül 2016)
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Figure 1. Definition of bioavailability as a sum of bioaccessibility and bioactivity. 
Physiochemical events involved on each stage.(Fernández-García, Carvajal-Lérida, and
Pérez-Gálvez 2009)

BEE POLLEN AND BIOACTIVITY 

Lipids, amino acids, vitamins and carbohydrates in the rich composition of bee pollen 
show bioactive properties (Ares et al.2018). In particular, the bioactive contents of antioxidant 
substances such as phenolic compounds, flavonoids, carotamides and xanthophylls in the 
structure should be examined (Table 1) (Salazar-González and Díaz-Moreno 2016).

Phenolic compounds in bee pollen are especially flavonoids and phenolic acids. Phenolic 
acids are generally divided into hydroxybenzoic and hydroxycinnamic acids according to their 
structure (Salazar-González and Díaz-Moreno 2016). Bee pollen has a wide variety of 
phenolic compounds, primarily rutin, quercetin, vanillic acid, and protocathic acid.

Commonly the phenolic content is given as total phenolic substance as gallic acid equivalents. 
(Ares et al. 2018). Flavonoids generally found as glucoside and the main ones are; flavones, 
isoflavones (yellow pigment production) and anthocyanins (red-purple pigment production) 
(Salazar-González and Díaz-Moreno 2016).

BIOAVAILABILITY

BIOACCESSIBILITY

Bioavailability is the key to 
nutritional efficiency. Form the 
total intake of food, a lower 
amount is assimilated and used for 
storage and metabolic functions

BIOACTIVITY

• Events that take place during food 
digestion for transformation into 
potentially bio accessible material
• Absorption/assimilation through

epithelial tissue
• Pre-systemic metabolism

• Transport and assimilation by the 
target tissue
• Events that take place during 

interaction with bio-molecules
• Metabolism or biotransformation 

and generation of a biomarker 
• Physiological response
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The presence of polyphenols formed in the composition of bee pollen, especially phenolic 
acids and derivatives of flavonoids has also been reported (Campos et al. 2008). These 
polyphenols include myricetin, ampelopsis, isorhamnetin, o-, p-coumaric acid, ferulic acid, 
cinnamic acid, quercetin, naringenin, herpertine and kaempferol (Table 1) (Salazar-González 
and Díaz-Moreno 2016). There are two main flavonoids that are directly related to high 
antioxidant activity in bee pollen extracts: rutin and myricetin (Carpes et al. 2013).

Table 1. Bee pollen bioactive composition (water-free basis)(Salazar-González and Díaz-
Moreno 2016) 

Component Content Quantification method

Polyphenols (mg/g GAE*) 4.4 – 34.85 Gas chromatography coupled 
with mass spectrophotometry

Kaempferol (mg/100g) 0.133-403.22 Nano-HPLC

Quercetin (mg/g) 0.081-1.37

Isorhamnetin (mg/100g) 101.3

Ruthin (mg/100g) 482.7

Luteolin (mg/100g) 46.8

Cyanidin (mg/100g) 0.20-2.21 GC-MS

Malvidin (mg/100g) 0.027-0.37

Flavones and flavonols (mg/g 
quercetin)

0.029-13.6 Nano-HPLC

Flavonones (mg/g naringenin) 0.022-27.48

Ferulic acid (μg/g) 149.10

Ortho-coumaric acid (μg/g) 36.69

Cinnamic acid (μg/g) 23.46

Herpertine (μg/g) 3.01

Antioxidant activity (mg 
Trolox/100g)

3.64-7.32

DPPH EC50 (mg/ml) 0.40-5.87 Spectrophotometry

FRAP (mM [Fe+3] reduced) 0.255-5.355

TEAC (mM Trolox/g) 0.05-6.838 Spectrophotometry

Lutein (μg/g) 0.81-5.73 HPLC
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Zeaxanthin 0.00-2.26

α-Carotene 61.3

β-Carotene 12.41-200

*GAE Gallic Acid Equivalents 

Total carotenoid content varies between 1.22 - 20.40 μg/g. These carotenoids provide green, 
red, orange and yellow color formations in the pollen (Salazar-González and Díaz-Moreno 
2016).

The bioavailability of phytochemicals (bioactive compounds) contained in bee pollen are 
significantly limited due to the complex and hard outer wall (exine) structure of pollen 
particles. Due to the biopolymer sporopollenin in its structure. It has extremely high stability 
and high resistance to digestive enzymes and biodegradation (Uțoiu et al. 2018). Recent 
studies show that bee pollen can be partially (48-59%) digested by live digestive enzymes and 
that humans cannot reach more than 50% of their nutrient content (Mayda 2019; Filannino et 
al. 2021). Cracking the pollen wall can effectively improve the digestibility and 
bioavailability of intracellular bioactive compounds (Dong et al. 2015).

In terms of daily diet, bee pollen can be used as an excellent food supplement thanks to its 
wide range of nutrients. It is known that pollen contains significant amounts of vitamins and 
enzymes as well as bioflavonoid and polyphenol effects (Bobis et al. 2017).

With the analysis methods developed today, it is possible to measure the bioavailability of 
phytochemicals but the examination of biological activities in the living system and the 
measurement of bioavailability cannot be performed effectively due to practical difficulties. 
The bioavailability of phytochemicals in the human gastrointestinal system may change as a 
result of interaction with other compounds such as protein and carbohydrate. The strong 
mineral structure of pollen grains limits the interaction of bioactive compounds (Aylanc et al. 
2021).

Applications involving different mechanical, chemical and biotechnological processes have 
been tried to increase the bioavailability of components in bee pollen. As an example of these 
applications: mechanical applications, fine chopping, thermal shock applications with or 
without enzymatic methods, wet grinding, fine chopping or enzymatic combined ultrasonic 
applications, penetration with digestive enzymes, osmotic shock decomposition of pollen 
layers, supercritical fluid and chemical extraction of polyphenols can be listed (Uțoiu et al. 
2018; Aylanc et al. 2021).

Most of the antioxidant compounds found in foods are bioactive flavonoids. When the 
chemical composition of bee pollen is examined, it is seen that it contains high amounts of 
bioflavonoids (Bobis et al. 2017). Bee pollen owes its high antioxidant capacity to these 
bioflavonoids. In addition, It has been stated that bee pollen has antimicrobial, antioxidant, 
antiradical, anticancer, anti-inflammatory, hepatoprotective, anti-atherosclerotic and 
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immunomodulatory effects thanks to its wide range of bioactive compounds (Denisow and 
Denisow-Pietrzyk 2016; Di Cagno et al. 2019) 

These bioactive flavonoids have different pharmacological and medical effects such as 
enzyme activation, gene expression, hormone regulation. However, these effectiveness in 
preventing diseases is largely related to the concepts of bioavailability and the degree of 
assimilation by humans (Aylanc et al. 2021).

It has been reported that the ethanol extracts of bee pollen have an antimicrobial effect on 
Gram-positive bacteria, such as Staphylococcus aureus (which is pathogenic to humans), 
Gram-negative bacteria; such as Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 
aeurgionsa and fungus, such as Candida albicans. It was stated that antimicrobial effect is 
caused by phenolic acids and flavonoids in bee pollens structure (Komosinska-Vassev et al. 
2015).

Dülger et al. conducted research on total phenolic compound, antioxidant capacity and 
bioaccessibility of 20 different pollen samples (10 unpackaged, 10 trademarked products) 
offered for sale in Turkey. They stated that unpackaged bee pollen samples showed lower 
antioxidant capacity and bioavailability than packaged samples (Dülger Altıner et al. 2021).
So, the concept of bioavailability is also related to the storage conditions of the pollen. 

In order to increase the bioavailability of bioactive compound extraction, Choi et al.in 2016, 
conducted the study including wet-grinding process to break up the exine layer of pollen. At 
the end of this process, it was stated that polyphenols increased up to 11 times in extracts and 
dramatic increases were observed in antioxidant activity (ABTS antioxidant activity and 
DPPH radical analysis) (Choi, Suh, and Chung 2016).

Dong et al studied the combinations of protamex hydrolysis and ultrasonication to increase 
the bioactive content of bee pollen. As a result of the study, it was determined that the 
combination applied effectively disrupted the exine layer and improved the digestibility and 
bioavailability of intracellular bioactive compounds (Dong et al. 2015).

In a study carried out in 2019 by Wu et al. on breaking down the exine layer and increasing 
the bioavailability of bee pollen by using ultrasonication and high shear technique techniques. 
Were used pollen from 5 different sources. As a result of the study, they stated that in all 
pollen samples, the combined application of ultrasonication and high cutting techniques 
effectively disintegrated the pollen wall and revealed bioactive compounds. In all samples, the 
contents of amino acids, fatty acids protein, crude oil, reducing sugar, β-carotene, calcium, 
iron, zinc, selenium increased at the end of the application. As a result of the application of 
ultrasonication and high shear techniques, the bioavailability and hence bioavailability of bee 
pollen has increased (Wu et al. 2019).

In the study carried out by Wu et al. in 2021, in-vivo and in-vitro digestion experiments were 
carried out in fragmented and not fragmented bee pollen samples. As a result of the study, 
they stated that the samples whose exine layer was disintegrated in the mouse digestive 
system were absorbed more easily and the bioavailability increased by approximately 80%. 
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The amino acid and reducing sugar ratios of products whose exine layer was completely 
disintegrated increased 1.5-2 times (Wu et al. 2021).

In a different application, Haščík et al. included bee pollen in the daily diets of broilers and 
examined the effect of bee pollen on meat consumption performance. Adding bee pollen to 
the diet increased the final body weight of broilers by 68.5 g and the meat consumption 
performance of broilers (Haščík et al. 2015).

In addition to these results, the drying phase, which is carried out to increase the shelf life of 
bee pollen, may cause damage to the phenolic and flavonoid (bioactive) compounds in its 
content during heat application and decrease their bioavailability (Kayacan, Sagdic, and 
Doymaz 2018). For this reason, studies have been conducted in the literature on the 
effectiveness of methods and methods related to drying bee pollen (Aydın 2016). Within the 
scope of these studies, different methods such as drying under hot air, drying under vacuum 
and freeze drying were performed (Kayacan, Sagdic, and Doymaz 2018; Di Cagno et al. 
2019).

DISCUSSION

Many different studies have been conducted in the literature in order to increase the 
digestibility and bioavailability of bee pollen. With different physical and chemical 
applications, it can be ensured that the additives in bee pollen can be digested and its 
bioavailability can be increased. While these applications are aimed to increase the 
bioavailability of bee pollen, breaking down of the protective exine layer may be a negative 
process in terms of limiting the shelf life of bee pollen (Aylanc et al. 2021). When working on 
increasing the bioavailability of bee pollen, shelf life should also be considered. In addition, 
care should be taken not to damage the bioactive content and components during the drying 
processes of raw bee pollen in order to increase its shelf life. Different applications should be 
investigated to reveal the beneficial potential of bee pollen.
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Abstract 

High strength-to-weight ratio and good energy absorbing of composite sandwich 
plates have been caused that they are widely used in various engineering applications such 
as building structures and aerospace. Graphene Nano sheets/Epoxy Nano-composite is used 
as face sheets of sandwich structures to enhance these applicable structures and increase 
their strength and stiffness. 

In this research, free vibration of rectangular sandwich plates with functionally 
graded graphene Nano-composite face sheets is studied. ANSYS standard code is used for 
three-dimensional finite element method constructing and analyzing of the sandwich plates 
with a flexible soft core and two functionally graded graphene Nano-composite face sheets. 
Natural frequencies of the sandwich plates are presented and the effects of geometrical 
parameters and materials properties of the sandwich plate are inspected.  

Comparison of the present results in special case for vibration with those of the 
accurate plate theories confirms the accuracy of the proposed finite element model. 
According to the obtained results, the natural frequencies of the sandwich plate are 
improved by employing the functionally graded grapheme Nano-composite face sheets. 
Results show that the natural frequencies increase with increase in thickness ratio and face 
sheet thickness ratios.  

Keywords: FEM, Natural Frequency, Graphene Nano-Composite, Sandwich Plate, 
Functionally Graded Material. 

INTRODUCTION 
Graphene Nano Platelets (GPL) are one of new allotropes of carbon which have 

amazing physical and mechanical properties such as ultra-high strength and stiffness and 
good thermal and electrical conductivities. Due to these advantages, GPLs are used as 
reinforcements in polymer matrix Nano-composites which have many applications in 
aerospace, building and automobile structures. 

Vibration analysis of GPL Nano-composite plates have been studied by many
researchers such as Chandra et al. (2012) and Alibeigloo (2013). Some scientists assumed 
Functionally graded (FG) distributions of GPLs in polymer matrix for free and forced 
vibration analyses of Nano-composite plates (Song et al. 2017, Shen et al. 2017, Yang et al. 
2017 and Gholami and Ansari 2019).  
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Due to high stiffness to weight and strength to weight ratios, composite sandwich 
plates are of interested to structural engineers (Khalili et al. 2014). Wang et al. (2018) 
analyzed nonlinear vibration of sandwich plates with FG Graphene reinforced face sheets. 
Vibration and buckling analyses of functionally graded porous sandwich plate with 
graphene platelet reinforcement were presented by Li et al. (2018). Mohseni and Shakouri 
(2020) carried out natural frequencies, damping and forced responses of sandwich plates 
with GPL reinforced face sheets.  

In this paper, free vibration of sandwich plates with functionally graded graphene 
Nano-composite face sheets is studied using the three-dimensional (3D) finite element 
method. Natural frequencies of the sandwich plates are presented and the effects of 
geometrical parameters, materials properties and boundary conditions of the sandwich plate 
are inspected. 

FINITE ELEMENT MODELING AND ANALYSIS 
Figure 1 shows a schematic model of a sandwich plate. The sandwich plate consists 

of three layers: top and bottom face sheets which are made of functionally graded GPL 
reinforced epoxy and a polymeric foam core layer. Each face sheet has the thickness of hf
while the thickness of the core is considered to be hc. The plate has the in-plane dimensions 
of a × b. 

Figure 1. Schematic of sandwich plate 

Distribution of the GPL in matrix can be uniform or non-homogenous. In addition to 
uniform distribution, there are four functionally graded distributions. In this paper, the all 
five distributions are considered for modeling of the face sheets. Figure 2 shows the 
uniform and FG distributions. It can be seen that each face sheet has been divided to NL
layers which the mechanical properties of each layer are assumed to be constant but 
different from the other layers. In this figure, the GPL content of each layer are directly 
related to its darkness.  

Figure 2. Uniform and functionally graded distribution of GPLs 
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The volume fraction of the Nano GPL of the kth layer (VGPL (k)) for each distribution can 
be obtained as (Yang et al. 2017): 

:      ( ) = ∗

− :      ( ) = 2 ∗ |2 − − 1|

− :      ( ) = 2 ∗ 1 −
|2 − − 1|

− :      ( ) = ∗ (2 − 1)

− :      ( ) = ∗ 2 − 2 + 1

(1)

In which 

∗ =
( ) (2)

In the above relation, WGPL is the weight fraction of the GPL and  and  are the GPL 
and matrix densities, respectively. The Elastic module, density and Poison’s ratio of each 
layer can be calculated using Halpin-Tsai model and mixtures rule (Halpin and Karsdos 
1976): 

( ) =
3
8

+
5
8

( ) = +

( ) = +  
(3)

Where EL and ET are the longitudinal and transverse elastic modules of the Nano-
composite, respectively and Vm is the volume fraction of the matrix.  
To build the 3D FE model of the GPL reinforced Nano composite sandwich plate, brick-
shape isoparametric 20-node Solid185 elements were employed in ANSYS standard code 
(Kheirikhah and Khosravi 2018). The complete FE model of sandwich plate is shown in 
Figure 3. It can be seen that each face sheet are divided to several layers. By increasing in 
number of layers, the accuracy of the modeling of the FG materials increases 
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Figure 3. The complete FE model of sandwich plate 

In the present FE modeling, the simply supported conditions are applied to the all edges of 
the plate. Moreover, the material properties of the orthotropic soft core are presented in 
Table 1. 

Table 1. Material properties (Song et al. 2017) 
PropertiesMaterial

= 3 ,      = 0.34,      = 1200 /Epoxy

= 1010 ,     = 0.186,    = 1060 /Graphene Platelet
= 3.2 × 10 ,    = 2.9 × 10 ,    = 0.4 , 

=  2.4 × 10 ,   = 6.6 × 10 ,    

= 7.9 × 10 ,  

= 0.49, = = 3 × 10 ,    = 500 /

Orthotropic Foam

RESULTS AND DISCUSSION 
Before presenting the results, the accuracy and reliability of the FE modeling must be 
evaluated. In this paper, the natural frequencies of a Nano-composite plate reinforced by 
GPL are obtained using present FE modeling and compared by those of obtained by Song et 
al. (2017). Table 2 presents the natural frequencies of a square plate with in-plane 
dimensions of ( = = 0.45 ), thickness of  ℎ = 0.045  and GPL weight fraction of 

= 1%. The results have been obtained for pure epoxy and four different distribution 
patters. The dimensionless natural frequencies are defined as (Kheirikhah and Akhavan-
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Rad 2018): 

Ω = ℎ (4)

m,n Pure Epoxy UD O-FG X-FG V/A-FG

1,1 Present 0.0584 0.1216 0.0967 0.1396 0.1094
Song 2017 0.0584 0.1216 0.1020 0.1378 0.1119

2,1 Present 0.1391 0.2895 0.2340 0.3232 0.2618
Song 2017 0.1391 0.2895 0.2456 0.3249 0.2673

2,2 Present 0.2132 0.4437 0.3634 0.4847 0.4028
Song 2017 0.2132 0.4436 0.3796 0.4939 0.4110

3,1 Present 0.2596 0.5402 0.4459 0.5830 0.4917
Song 2017 0.2595 0.5400 0.4645 0.5984 0.5013

3,2 Present 0.3253 0.6770 0.5647 0.7197 0.6182
Song 2017 0.3251 0.6767 0.5860 0.7454 0.6299

3,3 Present 0.4265 0.8877 0.7511 0.9247 0.8144
Song 2017 0.4261 0.8869 0.7755 0.9690 0.8287

In this table m, n are the wave numbers along X and Y directions, respectively. It can be 
seen that there is an excellent agreement between the present FE analysis and analytical 
results obtained by Song et al. (2017). 
As mentioned before, each FG face sheet of the sandwich are divided to NL layers. Figure 4 
shows the variation of natural frequencies of a square sandwich plate with FG GPL 
reinforced face sheets against number of layers of the face sheets. The material properties 
and dimensions are same as before. It can be seen that by increasing the number of layers, 
the natural frequencies are converged to a constant value for all patterns and the results 
don’t change significantly for NL > 10. Also, the V-FG pattern has the most frequencies 
while the A-FG has the least frequencies. Figure 5 shows the first and second mode shape 
of the FG GPL square sandwich plate. 
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Figure 4. Natural frequencies of the FG GPL square sandwich plate versus face sheets 
number of layers 

Figure 5. The first and second shape mode of the FG GPL square sandwich plate 
Figure 6 shows the variation of natural frequencies of the FG GPL reinforced rectangular 
sandwich plate versus plate length to width ratio (b/a). The material properties and 
dimensions are same as before. It can be seen that the natural frequencies are decreased by 
an increase in width to length ratio. Figure 7 shows the variation of natural frequencies of 
the FG GPL reinforced square sandwich plate versus GPL weight fraction (WGPL). The 
material properties and dimensions are same as before. It can be seen that the natural 
frequencies are increased by an increase in the GPL weight fraction. 
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Figure 6. Natural frequencies of the FG GPL sandwich plate versus width to length ratio 

Figure 7. Natural frequencies of the FG GPL square sandwich plate versus GPL weight 
fraction 

CONCLUSION 
Finally, the following items can be concluded from this paper: 

1-Free vibration analysis of FG-GPL reinforced Nano-composite sandwich plates 
was studied using 3D FEM. 
2-Comparing of the obtained results with those of published confirmed that the 
present results are accurate. 
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3-The natural frequencies decrease by an increase in width to length ratio. 
4-The natural frequencies increase by an increase in weight fraction of GPL. 
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Abstract 

Steel is an engineering material that is used extensively in various branches of industry 
such as automotive, infrastructure and construction, energy and defence due to its properties 
such as superior strength, toughness, formability, magnetic properties and recyclability. On 
the other hand, despite its superior properties, steel has two disadvantages such as low wear 
resistance and low corrosion resistance that can cause economic and strategic problems by 
limiting its usage area and lifespan. The wear and corrosion resistance of steels can be 
improved by different approaches such as alloying, heat treatment and surface coating. 
Coating is a surface treatment technique which both improves the surface properties of the 
substrate material and preserves its superior properties such as toughness and high mechanical 
strength. In this study, it is aimed to examine the surface coating methods used to increase the 
wear and corrosion resistance of steels in a comprehensive way. The thermal, chemical and 
mechanical surface treatments applied in order to increase the wear and corrosion resistance 
of the steels in the literature, the effective parameters of these processes and the surface 
treatments’ effects on the wear and corrosion resistance of the steels were examined and 
compiled. 

Keywords: steel, surface coating, wear, corrosion 

INTRODUCTION 

Steel is an alloy of iron with a few percent carbon which is used almost all kind of 
industries. The alloy may contain relatively low amounts of elements such as chromium, 
nickel, cobalt, titanium to improve engineering properties such as strength, toughness, 
plasticity, corrosion and wear resistance (Aydın, 2017). The ability to design the properties of 
steel by alloying, using heat treatment and quenching expands significantly this alloy’s usage 
areas. It’s unique magnetic properties make it’s recycling easier (Björkman and Samuelsson, 
2014). Steel has various advantages such as formability, machinability, high strength, ductility 
that make it desirable material in almost all industries. 
     

Steel is an important engineering material, but there are some factors that make it 
difficult to use in some cases such as corrosion and wear. Corrosion and wear are two 
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mechanisms that affect metallic materials directly or indirectly, alone or in combination, 
causing material loss. Wear and corrosion has an economic impact on industrialized nations 
nearly 4% of their gross national product (Davis, 2001). However, the negative economic 
impacts of corrosion and wear can be prevented by using proper prevention methods 
particularly. Heat treatment, thermochemical treatments and coatings are the most used 
prevention methods on wear and corrosion protection. This review primarily investigates the 
effect of coating methods applied to steel materials on the wear and corrosion resistance of 
these materials. For this purpose, firstly, steel materials are classified and properties of 
commonly used steels briefly explained. After this section, the coating processes applied to 
steel materials are introduced and the coating properties obtained by applying these methods 
to steel materials are explained. This review also provides information to the reader with a 
deep insight into the effectiveness of the methods. 

CLASSIFICATION OF STEELS 

Today, different methods are used to define steels and to classify them according to 
their composition, properties and usage areas. Generally, steels are divided into grades 
depending on their composition, industrial standardization limits and their usage areas. There 
are more than 2000 steel grades that 1500 of them are classified as special steels by Register 
of European Steels (Degner, 2008). Considering the chemical composition, steels are divided 
into two groups as low alloy and alloy steels. These two types of steel are also divided into 
different groups within themselves. For example, low alloy steels are divided into three 
groups as low carbon steel, medium carbon steel and high carbon steel. Low carbon steels 
contain lower than 0.25% C by mass. Maximum carbon content for medium and high carbon 
steels are 0.6% and 1.4% by mass, respectively (Callister, 2018). As seen in Figure 1, steel 
groups are also divided into different subgroups and these steel types are used in different 
engineering applications (Tariq and Hossain, 2019).   
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Figure 1. Classification of Steels (Tariq and Hossain, 2019) 

COATING METHODS 

Coating of steels one of the most important method that can be applied to prevent corrosion 
and wear losses in steel materials. Coating also offers better oxidation and sulfidation 
resistance, less frictional energy loses, better mechanical properties, better electronic and 
electrical properties, desirable thermal insulation, and allowance designing aesthetic 
appearance (Davis, 2001). The coating methods used in order to increase wear and corrosion 
resistance of steels are examined in the study. Hot dip coatings including hot dip galvanizing 
and hot dip aluminizing, electrochemical coatings including Copper electrodeposition, Nickel 
electrodeposition, Chromium Electrodeposition; electroless coatings, physical vapor 
deposition, chemical vapor deposition, sol-gel coatings and thermal spray coatings are the 
methods that examined in this study. 

There are many different coating applications according to the substrate material and 
application area. This diversity increases the importance of the coating in the industry and 
enables it to play a critical role in improving corrosion and wear resistance. In the following 
sections, applications related to the chosen methods, coating parameters, positive and negative 
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aspects, coating mechanism, sub-method types and the results obtained are discussed in order 
to understand the coating methods correctly. 

HOT DIP COATINGS 

The hot dip coating is a low-cost coating method that provides high corrosion resistance to the 
substrate material and has been applied commercially for many years. (Wang and Jianmin, 
2014; Liu and Li, 2017). The coating layer formed on the steel surface with the hot dip 
process acts as both a barrier and anode, completely preventing the material loss that occurs 
as a result of corrosion in steel materials. (Chung et al., 2019). Corrosion resistance of 
coatings obtained by hot dip method depends on many variables such as bath composition, 
dipping time, bath temperature and chemical composition of steel substrate. Composition of 
coating baths is prepared considering coating conditions, composition and usage area of steel 

The process is a three-step coating technique that includes cleaning, dipping and post-dipping 
processes. (Ozturk et al., 2017) Surface cleaning of steel substrate has significant importance 
to obtain desirable surface quality. (Carpio et al., 2009;  Jiaojiao et al. 2019). To obtain better 
interface reaction, substrate metal preheating can be considered before dipping step. 
Thickness of coating layer depends on bath composition, bath temperature and dipping time. . 
The thickness of intermetallic layer increases with increasing dipping time and temperature. 
However excessive dipping time decreases the plasticity of coating (Ozturk et al., 2017). 
Moreover, cooling of coating has significant importance for surface quality (Qasim et al., 
2014) The post-dipping process is generally applied to create another protective layer on the 
first protective layer, changing the coating appearance and change the coating thickness 
(Saravanan and Srikanth, 2019).  

Hot Dip Galvanizing  

Hot dip galvanizing is a significant corrosion prevention method for steels. . In the process the 
main element in the coating bath is zinc. Low-cost aluminum may be added to the bath 
composition to increase the wettability of the steel base (Giorgi et al, 2018). Other elements 
such as, Si, Ni, Ti, Mg and Sb can be added to the Zn baths increase the corrosion resistance 
of the coating (Vourlias et al, 2004).

Figure 2. Cross section image of hot dip galvanized steel [Smith and Goodwin, 2017] 
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.
Mg and Al additions to the coating bath affect the microstructure and properties of the coating 
layer. Mg dissolves in the lattice of intermetallic compounds and this leads to inhibition of 
growth this intermetallic phases which decreases the hardness of coating (Yiye et al., 2018). 
However addition of Mg slightly improves the wear behavior of hot dip galvanized steel sheet 
(Raab et al., 2004). Steel composition and process temperature have significant effects on hot 
dip galvanizing. During the dipping process, the steel surface corrodes and these materials 
dissolve in liquid zinc. In the meantime, alloying elements such as C, Si, P and Mn in steel 
also dissolve. These formations significantly affect the growth of Fe-Zn. For example, the C, 
Si and P elements accelerate the growth of the ζ phase but limit the formation of the δ phase. 
This leads to decrease on corrosion resistance of coating. Thus, the process should not be 
carried out at 480 ºC while performing on low alloy steels (Bicao et al., 2008). 

Hot Dip Aluminizing 

Hot dip aluminizing is a surface modification method for corrosion and wear 
protection. It has also great importance to produce surfaces of heat and oxidation resistant 
(Awan and Hasan, 2008). Coating the steel surface with aluminum is a method developed as 
an alternative to surface modification methods with expensive alloying elements (Kuruveri et 
al., 2013). Bath composition and temperature, dipping time and composition of the steel are 
the effective parameters for this coating method. Cross section of coated steel includes primer 
steel, Aluminum-Iron intermetallic layer and aluminum layer. Aluminum intermetallic layer 
consist of a variety of different Al-Fe intermetallic compounds such as Fe2Al5, FeAl3.
Aluminum rich intermetallic compounds are not desirable for coating layers due to their 
embrittlement. (Azimea et al., 2018). Silicon and manganese are useful to prevent brittle Al-
Fe intermetallic phase growth (Awan and Hasan, 2008). Dipping time and bath temperature 
have significant effect on coating layer thickness and the phase growth in coating process 
(Kuruveri et al., 2013). As dipping time and temperature increase thickness of coating 
increase (Figure 3) (Su et al., 2008).  Concentration-depth profile of coating layer effect the 
microhardness value (Figure 4). The operating temperature effects the wear resistance of hot 
dip aluminizing coating layers (Zhang et al., 2015). As can bee seen in Figure 5, Aluminized 
H13 steel performed the best wear resistance at 60 ˚C, while uncoated steel performed better 
wear behaviour at room temperature. Tribo layer consisting of tribo-oxides that occur due to 
increasing temperature is the cause of increasing wear resistance of aluminized steel at higher 
temperature. 
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Figure 3. Cross sectional coating structures obtained on Fe-Al-Mn alloy in different 
variations of dipping time and temperature: (a) Al layer; (b) intermetallic layer; (c) substrate. 
[Su, 2008] 

Figure 4. Concentration-depth profile and microhardness values of of hot dip aluminum 
coating on Fe-Al-Mn alloy that formed at 700 º C in 60s of dipping time. [Su, 2008] 

Figure 5. Wear rates of aluminized and uncoated AISI H13 steels.  (Zhang et al.,2015) 
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ELECTROCHEMICAL COATINGS 

Electrochemical coating is a method in which the surfaces of materials are coated with 
metals, alloys, cermets, polymers or composite coatings (Deo et al., 2020; Farrokhzad and 
Khan, 2016; Praveen and Venkatesha, 2007). Electrochemical coatings can be used to design 
solderability, lubricant properties, corrosion and wear resistance of substrate material 
(Torabinejad et al., 201). In this technique, the coating takes place in an electrolysis cell and 
the material to be coated must be immersed in the electrolysis cell as electrode. The coating 
process takes place with the current applied to the electrolysis cell from an external source. 
Electrochemical coating can be performed at room temperature in an aqueous solution 
electrolyte or at high temperatures in an electrolyte consisting of molten metal salts. The 
material which is to be coated must be immersed in the electrolyte as cathode (Schlesinger 
and Paunovic, 2010 : 1-33).   Surface preparation processes before dipping in the bath are 
critical in the formation of the coating layer and in order to increase the bonding of this layer 
to the material surface (Raeissi et al., 2004) . An intermediate coating layer can be formed to 
obtain a smoother surface. In addition, heat treatment can be performed to coated substrates to 
induce interdiffusion but this may result with embrittlement (Yao et al., 2021). Ensuring the 
uniformity of the coating layer is one of the main drawbacks of the electrochemical coating 
method. Geometry of the material to be coated, electrolyte conductivity and composition, 
current density determine the quality of coating (Fleury et al., 1991; Mahapatro and Suggu, 
2018; Ebrahimi and Ahmed, 2002). Hydrogen formation during coating process may cause 
embrittlement (Gabe, 1997). However, hydrogen formation can be prevent with additive 
usage in baths such as boric acid, adding interlayers on substrates and improving cathode 
effiency (Gabe, 1997; Torabinejad et al., 2016). 

Electrochemical coatings does not cause distortion or metallurgical change thanks to its 
relatively low processing temperature Dense coating layers can be obtained with 
electrochemical coating. The coating thickness depends on the density of the applied current 
and the deposition time. Moreover, the process is very suitable for automation and therefore 
has a higher economic return compared to other coating methods (Grainger and Blunt, 1999: 
169-170).  Fused metal salt baths are used for the materials which can not plated on substrates 
with aqueous solution method. Higher bath temperaturesare needed to perform fused salt bath 
electrodeposition method. Due to high bath temperatures, substrate/coating interdiffusion can 
take place. In this method coating thickness is dependent on electrical charge (Popov et al., 
2002). 

Copper Electrodeposition 

Copper has various desirable properties that makes it a desirable plating material such as good 
thermal and electrical conductivity, cost and ease of plating, non-toxic and non-hazardous 
properties for environment, superior resistance against to electromigration (Balasubramainan 
et al., 2009; Banthia et al., 2017; Sekar and Jayakrishnan 2016).. Different coating 
characteristics can be achived with manipulating the process variables such as current density, 
bath composition, temperature and time (Ibanez and Fatas, 2004). Pulsed current 
electrodeposition has been considered to be used as a coating method while coating a steel 
substrate with copper by Balasubramanian et al. (2019). According to the study  pulsed 
current method improved mechanical, chemical and electronic properties of coating. 

Nickel Electrodeposition 
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Ni electrodeposition is used in various industries such as automotive, aerospace, defence 
industries, to observe corrosion and wear resistant finishes on steel substrates. It is also used 
for decorative purposes due to its desirable appearance on steels. Pistons, cylinder walls, ball 
studs are some of the examples that Ni electrodeposition is used to improve wear behavior of 
these engineering components. Coating thickness, microstructure and other mechanical or 
chemical properties can be tailored by manipulating the process parameters such as bath 
composition, temperature, current density, processing time or  bath additives (Schmitz et al., 
2016; Rashidi and Amadeh, 2009; Oloruntoba et al., 2010) . For further information about 
bath additives and their effect King and Mahapatra’s study (2020) can be read.

Current density has significant effect on microstrucute obtained by electrodeposition.. Zhao et 
al. (2007) obtained that grain size increases with increasing current density during 
electrodeposition Figure 6). Sivasakthi et al. (2015) investigated the effect of pulse current 
method coating characteristics and obtained that micro hardness of deposited layer decreases 
with the increase of duty cyle.  In addition microhardness decreases with increasing pulse 
frequency (Figure 7).  

Figure 6. Surfaces morphologies of Ni electrodeposition at different current densities (a) 0.01 
A cm-2, (b) 0.03 Acm-2,  (c)0.05 Acm-2, (d) 0.1 Acm-2 (Zhao et al., 2007) 

Figure 7. Effect of duty cycle and pulse frequency on microhardness of the Ni coatings at 4 
Adm-2 (a) duty cylces at 10 Hz pulse frequency, (b) pulse frequencies at 10% duty cycle. 
(Sivasakthi et al., 2015) 
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Chromium Electrodeposition 
Chromium is used to coat steels either decorative and protective purposes. Electrodeposited 
chromium platings can be divided into two categories depending on the coating thickness. 
Decorative chromium coating that is the one of the these categories has less than 0.250 μm of 
thickness while hard chhromium coating has between 1-500 μm thickness (Davis, 2001). 
Hard chromium coating is widely used in various industries thanks to its wear resistant 
property. Hydraulic pistons and cylinders, piston rings, aircraft engine parts are the 
components that hard chromium coatings are used for.. Chromium electrodeposition has 
relatively low current efficiency which is lower than 20% due to hydrogen evolution during 
electrodeposition (Wang et al., 2020). In addition hydrogen formation during 
electrodeposition may cause crack on coating layer (Aubert et al. 1983). However, hydrogen 
embrittlement can be prevented by proper heat treatment (MIL-STD-1501-F, 2011: 11). In 
addition It is possible to increase the hardness of electrodeposited chromium with heat 
treatment. A heat treatment between 200-300˚C increase the coating layer’s hardness from 
1000 HV to 1800 HV (Figure 8.). Moreover heat treatment improves the surface morphology 
of electrodeposited chromium  (Figure 9.) (Li et al, 2017). 

Figure 8. Hardness of specimens with different heat treatment conditions[Li,2017] 
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Figure 9. Effect of bath temperature on chromium plating  (a)30 ºC, (b)40 ºC, (c)50 ºC, (d) 60 
ºC with 1A.inch-2 current density [Barbato,2008] 

Electrogalvanization 

Electrogalvanization is an important finishing process due to anti corrosive feature offered by 
the passive layer formed on the steel surface of zinc. Organic additives and second phase 
particles can be used to improve corrosion and wear performance in electrogalvanizing 
(Jyotheender et al., 2021). The main advantages of electrogalvanizing are ease to use and low 
cost. Effective parameters on Zinc electrodeposition are applied voltage, current density, pH, 
bath composition and temperature, additives and time (Fayomi et al., 2012). The surface 
morphology, corrosion and wear properties of coating depends on these parameters. Acid 
Zinc baths are prefable among zinc electrodeposition baths due to  high plating rate, current 
effiency and good deposition (Popoola et al., 2011).  

Corrosion behaviour of electrolytic zinc coatings can be tailored with manipulating the 
current regime of electrodeposition. Producing nanocrystalline zinc coating by pulse-current 
method and provides better corrosion performance on steel substrate Pulse electrodeposition 
that used to observe nanocrystalline zinc coating layer offers better deposit properties such as 
porosity, ductility, hardness and surface roughness (Youssef et al., 2003). Difference between 
nanocrystalline zinc and electrogalvanized zinc structure is presented in Figure 10. 

Figure 10.  SEM images of nano crystalline zinc (a) and electrogalvanized steel (b) in de-
aerated 0.5 N NaOH after potentiodynamic polarization (Youssef et al., 2003) 

(Fayomi et al., 2012) investigated corrosion and wear performance of Zn coating on mild 
steel. It is observed that microhardness value, wear and corrosion performances increase with 
increasing voltage used during coating process.  

ELECTROLESS COATING 
Electroless coating is an autocatalytic surface finishing process where electric current is not 
used. It offers good uniformity (Figure 11), corrosion and wear resistance, solderability, 
hardness, and magnetic properties (Baudrand and Bengston, 1995). It is performed by 
controlled chemical reducton reaction (Walker, 2018). Electroless coating is used in various 
industries such as automotive, aerospace, electrical and electronics, mining  etc. 
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Figure 11. Comparison of coating uniformity of Nickel deposits (Parkinson, 2001). 

The process can be divided into  three general groups such as electroless alloy coating, 
composite coating and metallic coatings (Agarwala and Agarwala, 2003). Effective 
parameters for electroless coatings are bath contents such as metal salts, reducing agents, 
complexing agents. In addition bath temperature, pH and the surface of the substrate are the 
important parameters in order to obtain better coating (Loto, 2016). A temperature between 
60-90 ºC increase the coating quality. Ni is the most prefable electroless metallic coating 
element, and B and P are used to increase the coating properties (Davis, 2001 : 150). In 
addition the alloys for electroless coating method may contain Co, Pd, Pt, Au or Ag (Sudagar 
et al., 2016). 

As can be seen in Figure 12, surface morphology and properties can be tailored with suitable 
heat treatment conditions for desired property. Mostly heat treatments are used after 
electroless deposition to change amorphous coating structure to crystalline structure. In 
addition heat treatment after deposition improves hardness and wear resistance of coatings. 
(Krishnaveni et al. 2005). Morever it is possible to enhance the corrosion resistance of 
electroless coatings by producing composite coatings  (Figure 13) (Huang et al., 2004).  

Figure 12. Surface morphology of Ni-B coatings, (a) as deposited, (b) annealed at 250 ºC, (c) 
annealed at 350ºC, (d) annealed at 450ºC [Sahoo,2011] 
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Figure 13. Corrosion behavior (Tafel plots) of Electrodeposited Nickel and Nickel-
composites [Huang 2004] 
PHYSICAL VAPOR DEPOSITION 

Physical vapor deposition proces carried out by synthesizing  the coating material by 
evaporating from a solid or liquid source and depositing it on the material to be coated to 
produce thin films (Faraji et al., 2018: 11). Coating thickness deposited by this method can 
range from a few nanometers to thousands of nanometers. Additionally, multilayer coating is 
possible with the PVD method. (Mattox, 2010). PVD technology is used widely in industry 
from microelectronics to machining tools (Rossnagel, 2003). In the PVD method, the coating 
process includes evaporation, vapor transfer, reactive gas and coating vapor reaction and 
deposition steps. In addition, the contamination on the substarte surface should be cleaned in 
order to increase the quality of the coating film and the adhesion (Aliofkhazraei and Ali 
,2014) . By using appropriate reactive gases in the PVD process, the surface properties can be 
changed by forming compounds such as nitride, carbide, oxide, boride on the material surface 
during operation (Deng et al.,2020) . Evaporation, sputter deposition, arc vapor deposition and 
ion plating are the main methods of PVD surface technology (Mattox, 2010) In this method, 
the coating material evaporated from source does not have any  reaction with gaseous 
molecules thanks to the vacuum conditions. Vacum evaporation is the simplest and the 
cheapest method compared with other  PVD types. Altough the highest coating rate which is 
75 μm/min, its the effective coating rate is 2 μm/min (Mattox, 2010; Aliofkhazraei and Ali 
2014). Sputter deposition is the process of coating the substrate surface with thin film layers 
by sputtering using a magnetron. In this method applied under vacuum, the coating material is 
obtained from the material called the target by physical scattering (Baptista et al., 2018) . The 
high cost of target materials, excessive heat generated during processing, and high 
contamination levels are the disadvantages of the sputter deposition method  (Mattox, 2010).

Ion plating is a PVD method in which coating is made by bombarding the surface with high 
energy particles of atomic scale simultaneously or periodically. In this method, vapor 
evaporation, sputtering deposition or arc vapor deposition methods can be used as the source 
of coating material. Properties of coating film such as adhesion, density, stress can be 
designed by controlled bombardment. In addition, more suitable film compounds can be 
coated by using the reactive ion plating method. However, there are problems such as 
uniformity, excessive heat accumulation and residual stress in ion plating method (Mattox, 
2010). 
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Conde et al. (2006) have investigated the effects of e-beam plasma activated PVD process on 
the corrosion properties of AISI M2 steel. CrN hard coatings suffer from presence of pores, 
pinholes and cracks. However, e-beam plasma activated PVD (EBPAPVD) improved the 
microstructural characteristics and layer structure of CrN hard coatings. They reported that 
CrN coating layer, exhibited no porosity and finer and equiaxial grains (Figure 15). Thus, 
corrosion resistance of coating improved (Figure 16) (Conde et al., 2006).

Figure 15. Cross-section of CrN coated M2 steel; (a) electron secondary image, (b) 
backscattered electron image (Conde et al., 2006) 

Figure 16. Polarization curves of AISI M2 steel and CrN coating (Conde et al., 2006) 

According to the literature multilayers of nanostructured Cr/CrN coatings perform better 
corrosion and wear behaviors due to their microstructres. PVD method  is suitable technique 
for multilayer-nanostructure coatings.  

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 

Chemical vapor deposition (CVD) is a surface treatment in which a solid material is coated on 
a heated surface by reaction or reactions taking place in the vapor phase. In this method, 
where materials with complex geometries can be coated, the deposition rate is very high and 
thick coatings can be obtained easily. Moreover, CVD processes do not requiere ultra high 
vacuum conditions. However the process takes place at 600ºC and above that many substrates 
are not thermally stable at these temperatures (Martin-Palma and Lakhtakia, 2013). CVD 
method is prefable in many industries such as semiconductors, optoelectronics, optics, cutting 
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tools, refactory fibres and filters (Pierson,  2000). The  ceramic coating layers obtained by 
CVD  tends to be amorphous or have equiaxed grains while metallic coatings tends to have 
columnar grains or faceted columnar grains (Figure 17).  

It is necessary to analyze the reactions that may occur during the process well in order to 
obtain a defect-free coating layer with the CVD process. The reactions take place during the 
CVD process can be classified into six groups such as thermal decomposition reactions, 
hydrogen reduction, coreduction, metal reduction of the halides, oxidation and hydrolysis 
reactions, carbidization and nitridation (Pierson, 2000). 

Figure 17. Schmatic of structures obtained by CVD; (a) columnar grains with domed tops, (b) 
faceted columnar grains, (c) equiaxed grains (Pierson, 2000).

Ruammaitree et al. (2018) has studied the syntheizing of graphene layer on  304 stainless by 
using thermal CVD method. They stated that the the electrical conductivity of the surface and 
corrosion resistance increased with graphene layer on the substrate surface. The tafel plots of 
untreated S 304 stainless steel, annealed stainless steel and graphene on stainless steel 
represents the change of corrosion behavior depending on treatments (Figure 19).

Figure 19. Tafel plot of the pristine s304 stainless steel (blue), the annealed stainless steel 
(red) and the graphene on stainless steel (black). (Ruammaitree et al, 2018)

Azadi et al. (2014) investigated the wear behavior of the CVD TiN/TiC multilayer coating on 
the AISI H13 steel. TiN/TiC multilayer coating with 10 layers was fabricated by pulsed-DC 
plasma assisted CVD method (Figure 20). The layered coating structure prevents the 
movement of dislocations and increases the hardness of the coating layer. The increase in 
hardness value increases the wear resistance and decreases the friction coefficient (Azadi et 
al. 2014).
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Figure 20. SEM image of 6 layered CVD coating (Azadi et al.,2014) 

SOL-GEL COATINGS

Sol-gel coating technique is a suitable method to for protective ceramic coatings on metals 
(Guglielmi, 1997). Sol-gel coating process consists of four steps. Firstly, a liquid mixture of 
precursors is prepared and then the mixture is heated in order to improve the viscosity of 
mixture to the desired level which is gel phase. After preparation of gel mixture, the parts to 
be coated are dipped into the mixture at a controlled speed. Dipping process can be repeated 
in order to obtain multilayer coating or increase the coating thickness. Coated parts can be 
baked (sintered) in order to speed up on drying stage or to obtain dehydrating cracks on the 
surface for the next processing steps. ( Brinker et al., 1991; Tang and Yan, 2017; Scherer, 
1997). The coating layer created with sol-gel technique performs good adhesion to the 
substrate. It is possible to coat the parts having complex shape and geometry. The coating 
substrate does not have to be electrically conductive and so there is no need to high 
temperatures or ultra-vacuum conditions. Sol-gel coatings can be carried out with different 
methods such as dipping, spraying and spinning. However, constant speed of dipping is 
crucial to obtain uniform coating thickness. Heat treatment (sintering) that is done in order to 
finish the coating process may cause failure on multilayer coating structure. Moreover, the 
process is considered relatively slow for industrial applications (Fotovvati and Namdari, 
2019). 

Effect of sintering temperature on wear and corrosion characteristics of sol-gel coatings has 
been investigated by Ruhi et al. (2007). 300ºC, 400 ºC and 500 ºC were the chosen as 
sintering temperatures. They reported that the sample sintered at 400 ºC performed the best 
corrosion and wear performance.  Cracks were observed in the coating layers on the sample 
sintered at 500 ˚C due to removal of organic components, and the wear and corrosion 
resistance decreased due to these cracks (Figure 21).
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Figure 21. Surface morphology of the sol–gel coated specimens sintered at 300 ºC (a, b), 400
ºC (c, d) and 500 ºC (e, f). (Ruhi et al., 2007).

THERMAL SPRAY COATINGS 

In the thermal spray coating method, the coating process is carried out by directing metal or 
ceramic powder particles onto the substrate surface at very high speeds. Compared to PVD 
and CVD coating methods, thicker coating thicknesses (from 20 μm to 1-3 mm) can be 
achieved by the thermal spray. Moreover, a variety of materials can be used as feedstock such 
as refractory metals, metallic alloys, ceramics, plastics and composites. Plasma spray coating, 
cold spray coating, warm spray coating, high-velocity air fuel (HVAF), high-velocity oxyfuel 
(HVOF), flame and wire arc spraying are the most popular thermal spray coating types 
(Fotovvati and Namdari, 2019). Boride-rich coatings can be performed with arc spraying 
method. Amushahi et al. (2010) studied boride-rich coating on St52 steel. It is possible to 
obtain uniform composition through depth in coatings performed by arc spraying (Amushasi 
et al., 2010). In addition composite coatings can be synthesized by thermal spray techniques. 
Al-Mangour et al. (2013) has studied cold spraying of 316L stainless steel-Co composite in 
order to produce biomaterial. It is possible to obtain coatings with various composition and 
with fine grains. The stainless steel (SS) powder used in the mixture was increased the 
densification rate of coating layer due to easy deformation of these powders. Thus, porosity 
free structure can be obtained. Corrosion resistance of those composite coatings can be further 
improved (Figure 22) (Al-Mangour et al., 2013). 
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Figure 22. Corrosion rate comparison between as-sprayed and after annealing at 1100 °C.  
[Al-Mangour, 2013]

CONCLUSION 

Steel continues to be the most used material in the industry due to its superior properties. 
Global crude steel production is increasing at a higher rate than the increase in alternative 
materials to steel. However, in addition to the advantages of steel, it has two major problems, 
such as wear and corrosion, which cause economic losses. Four main methods can be used to 
overcome these problems; alloying, heat treatment, thermochemical processes and coatings. 
In this study, we examined the application steps of the coatings used to improve the surface 
properties of steels, the effect of process parameters and additional treatments such as heat 
treatment on the properties of the coating such as corrosion and wear. We demonstrated the 
effect of innovations in production methods such as nanolayer and multilayer on corrosion 
and wear performance. We have shown the performances of the coatings under different 
operating conditions. As a result, criteria to be considered in the selection of coating types to 
be applied in order to improve the properties of steel surfaces in engineering applications, 
intermediate and additional processes to increase coating performance, new coating methods 
and their performances are presented to the reader.
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ÖZET
İslam düşüncesinde hangi inanç, düşünce, tutum ve davranışların kişiyi iman 

dairesinden çıkardığı meselesi hicrî birinci asırdan itibaren günümüze kadar tartışıla gelen bir 
mesele olmuştur. Nitekim bu durum, siyasî ve itikadî İslam mezheplerinin ortaya çıkmalarına 
kaynaklık eden ilk dönem dinî ve siyasî anlaşmazlıklar ve ihtilaflarda kendini açıkça 
göstermiştir. İman ile küfür arasındaki sınırı tespit etmek anlamına gelen tekfir konusu, 
başlangıçta büyük günah işleyen müminin dinden çıkıp çıkmadığı konusu etrafında ele 
alınmıştır. Fakat itikadî mezheplerin teşekkülünden sonra farklı bir boyut kazanmış; mezhep 
mensupları imanın tarifi, imanı teşkil eden unsurlar, iman-amel münasebeti bağlamında ele 
alınan hemen hemen her meselede muhaliflerini tekfir etmeye yönelmişlerdir. İslâm tarihinde 
çeşitli görüş ve kanaatleri sebebiyle kişileri veya grupları tekfir etme ilk defa Hâricîler 
tarafından başlatılmış, değişik itikadî mezheplerin ortaya çıkmasından sonra da farklı 
mezhepleri benimseyenlerin karşılıklı olarak birbirlerini tekfir etmeleri yaygın hale gelmiştir. 
Bu bağlamda tekfire en çok başvuran İslam mezheplerin başında ise Hâriciyye, Mu‘tezile ve 
İmâmiyye gelmektedir. İmanı tasdik, ikrar ve amel olarak tanımlayan bu mezhepler, terk 
edilen amel ya da işlenen günah sebebiyle kişinin imandan çıkacağını savunmuşlardır. Buna 
mukabil imanı tasdik olarak tanımlayan Ehl-i Sünnet’in çoğunluğu, “Ehl-i Kıble tekfir 
edilemez” temel prensibinden hareketle kalbinde tasdik bulunan kişiyi müslüman kabul etmiş; 
inanç esaslarından birini inkâr etmedikçe ya da helal saymadıkça işlediği günah sebebiyle bu 
kişinin tekfir edilmesini uygun görmemişlerdir. 
Bu tebliğde yukarıdaki teorik zemin dikkate alınarak Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği Hanefî-
Mâtürîdî bilginlerden biri olan İmam Birgivî’nin konuya dair görüşleri tespit edilmeye 
çalışılacaktır. Birgivî, eserlerinde tekfir konusuna geniş yer ayırmış,  konuyu iman-bid‘at-
küfür ilişkisi, küfrü gerektiren söz ve davranışlar bağlamında ele almıştır. Birgivî, Sünnî İslam 
anlayışına uymayan birtakım inanç ve tutumları küfür olarak değerlendirmiş, bazı mezhep ve 
tarikat mensuplarını görüşleri ve sergiledikleri tutumları sebebiyle tekfir etmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İslam, Ehl-i Sünnet, Ḥanafî-Mâtürîdî, Birgivî, Tekfir.

ABSTRACT 
In Islamic thought the question of which beliefs, thoughts, attitudes and behaviors 

remove a person from the circle of faith has been a matter that has been debated since the first 
century of the hijri to the present day. As a matter of fact, this situation clearly manifested 
                                                            
 Bu tebliğ, İmam Birgivî’de Bilgi ve İnanç Paradigması adlı çalışmamızdan istifade edilerek hazırlanmıştır. 
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itself in the religious and political disputes and conflicts of the first period, which were the 
source of the emergence of political and Islamic sects. The question of takfir, which means 
determining the boundary between faith and blasphemy, was initially considered around the 
question of whether the believer who committed the great sin came out of religion. But after 
the formation of Islamic sects, it took on a different dimension; members of the sect turned to 
takfir their opponents on almost every issue considered in the context of the description of 
faith, the elements that constitute faith, the relationship between faith and deeds. The views 
and opinions of various people or groups in the history of Islam because takfir for the first 
time to foreign affairs launched by the followers of different Islamic sects after the emergence 
of mutually takfir it has become common to different sects.  

In this communique, taking into account the above theoretical background, Imam Birgivī, one 
of the Ḥanafī-Māturīdī scholars raised by the Ottoman State, will try to determine his views 
on this issue. Birgivī has devoted a wide space to the subject of takfir in his works and has 
addressed the subject in the context of the relationship between faith-bid‘ah blasphemy, words 
and behaviors that require blasphemy. Birgivī considered a number of beliefs and attitudes 
that do not conform to the Sunnī understanding of Islam to be blasphemous, and took some 
sect and sect members because of their views and attitudes. 

Keywords: Islam, Ahl al-Sunnah Ḥanafī-Māturīdī, Birgivī, Takfir

GİRİŞ
İslam düşüncesinde hangi inanç, düşünce, tutum ve davranışların kişiyi iman 

dairesinden çıkardığı meselesi hicrî birinci asırdan itibaren günümüze kadar tartışıla gelen bir 
mesele olmuştur. Nitekim bu durum, siyasî ve itikadî İslam mezheplerinin ortaya çıkmalarına 
kaynaklık eden ilk dönem dinî ve siyasî anlaşmazlıklar ve ihtilaflarda kendini açıkça 
göstermektedir. Sözgelimi Hz. Ali döneminde yaşanan siyasî ihtilaflar, Cemel ve Sıffin gibi iç 
savaşlar, adam öldürme gibi büyük günahların (kebîreler) çoğalması, hakem olayı, Hâricîlerin 
isyan etmeleri gibi birçok hadisenin sebep olduğu itikâdî problemler, İslam tarihinde tekfir 
ithamlarının ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır (Eş‘ârî, 2006: 9-11; Bağdâdî, 2007: 15-
29; Şehristânî, ts.: 1/7-32). Bunların dışında İslamî fetihlerin genişlemesine paralel olarak 
çeşitli din, inanç ve ideolojilere sahip insanların İslam dünyası içinde yer alıp müslüman 
görünümü altında din dışı (zındıklık) beyan ve davranışlar sergilemeleri de tekfir problemini 
gündeme gelmesinde de etkili olmuştur (Topaloğlu ve Çelebi, 2010: 313).

İman ile küfür arasındaki sınırı tespit etmek anlamına gelen tekfir meselesi,2 başlangıçta 
büyük günah işleyen müminin (mürtekib-i kebîre) dinden çıkıp çıkmadığı konusu etrafında 
ele alınmıştır. Fakat itikadî mezheplerin teşekkülünden sonra farklı bir boyut kazanmış; 
mezhep mensupları imanın tarifi, imanı teşkil eden unsurlar, iman-amel münasebeti 
bağlamında ele alınan hemen hemen her meselede muhaliflerini tekfir etmeye yönelmişlerdir. 

İslâm tarihinde çeşitli görüş ve kanaatleri sebebiyle kişileri veya grupları tekfir etme faaliyeti 
bilindiğine göre ilk defa Hâricîler tarafından başlatılmış, değişik itikadî mezheplerin ortaya 
çıkmasından sonra da özellikle III. (IX.) yüzyıldan itibaren farklı mezhepleri benimseyenlerin 
karşılıklı olarak birbirlerini tekfir etmeleri yaygın hale gelmiştir. Bu bağlamda tekfire en çok 

                                                            
2 Lügatte “bir şeyi örtmek, kapatmak ve gizlemek” anlamına gelen tekfir kelimesi, kelam terminolojisinde 
“mümin diye bilinen bir kimseyi kâfir saymak, küfürle itham etmek veya bu kişinin kâfirliğine veya iman 
sınırlarının dışına çıkıp, küfre girdiğine hükmetmek” anlamında kullanılır (bkz. Rağıb el-İsfehânî, 2002: 452-453; 
Cevherî, 2007: 917; Refâa, 1949: 2/204; Kılavuz, 1996: 93; Yavuz, 2011: 40/350 
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başvuran siyasî ve itikadî İslam mezhepleri arasında Hâriciyye, Mu‘tezile, İmâmiyye ve 
Zeydiyye’nin olduğu zikredilmiştir (Yavuz, 2011: 40/350-351; Kılavuz, 1995: 11/26). Söz 
konusu mezheplerin tekfire sıkça başvurmalarında iman anlayışları önemli rol oynamıştır. 
Çünkü bu mezhep mensupları, imanı tasdik, ikrar ve amel olarak tanımlamışlar, terk edilen 
amel ya da işlenen günah sebebiyle kişinin imandan çıkacağını savunmuşlardır (Eş‘ârî, 2006:
59, 171; Bağdâdî, 2007: 354-355; Pezdevî, 1994: 188; Kâdî Abdülcebbâr, 2001: 471; Sâbûnî, 
2005: 171). Buna mukabil imanı tasdik olarak tanımlayan Ehl-i Sünnet’in çoğunluğu, “Ehl-i
Kıble tekfir edilemez”3 temel prensibinden hareketle kalbinde tasdik bulunan kişiyi müslüman 
kabul etmişler; inanç esaslarından birini inkâr etmedikçe ya da helal saymadıkça işlediği 
günah sebebiyle bu kişinin tekfir edilmesini uygun görmemişler, bu konuda ihtiyatlı 
davranmışlardır (Ebû Hanîfe, 2002: 57; Ali el-Kârî, 1981: 424; Semerkandî, ts.: 17; 
Beyazîzâde, 1996: 121; Sabûnî, 2005: 162).

Bununla birlikte Ehl-i Bid‘at mensuplarının Sünnîler’e yönelik aşırı tekfir faaliyetleri ve 
fırkalar arasında yaşanan cedel ağırlıklı tartışmalar sırasında Ehl-i Sünnet’ten muhafazakâr 
Selefiyye’nin bunlara karşılık verme bağlamında “Ehl-i Kıble tekfir edilemez” prensibine 
riâyet etmemişlerdir. Bu nedenle Selefiyye deHâriciyye, Mu‘tezile, İmâmiyye ve Zeydiyye 
gibi en çok tekfire başvuran gruplar arasında sayılmıştır (Yavuz, 2011: 40/352).

1. İMAM BİRGİVÎ’NİN DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE TEKFİR
İmam Birgivî, tekfir meselesini daha çok iman-bid‘at-küfür ilişkisi, küfrü gerektiren söz 

ve davranışlar, kebîre ve mürekib-i kebîrenin dinî konumu bağlamında incelemiştir. Bu 
bakımdan onun konuyla ilgili görüşleri mezkûr konular çerçevesinde tespit edilmeye 
çalışılacaktır.

Birgivî’nin imanı “kalp ile tasdik ve dil ile ikrar” şeklinde tanımlayarak, ameli imandan 
ayrı değerlendirmiştir. O, bu tanım gereğince kalbinde tasdik bulunan kişiyi müslüman kabul 
etmiş, işlediği günah sebebiyle bir kişiyi (mürtekibi kebîreyi) tekfir etmemiştir (Birgivî, 1964: 
26-27; a. mlf., 2011: 83, 98-99;  a.mlf., ts.b: vr. 84a.; a. mlf., ts.a:  vr.81b-82a). Bu bakımdan 
Birgivî, iman ve tekfir konusundaki bu yaklaşımıyla genelde Ehl-i Sünnet özelde Hanefî-
Mâtürîdî geleneğini devam ettirmiştir. Bununla birlikte Birgivî, iman-küfür sınırının 
tespitinde oldukça hassas davranmış, özellikle bid‘at-iman-küfür ilişkisi ile tasavvuf-bid‘at 
ilişkisi gibi konularda-ileride de görüleceği üzere- tekfire sıkça başvurmuştur. Onun tekfir 
meselesindeki bu tutumu, Hanefî-Mâtürîdî geleneğinden uzaklaşıp, selefî çizgiye 
yakınlaştığına dair bir izlenim verse de; bu durum Birgivî’nin selefîlerden etkilendiği 
göstermez. Çünkü daha öncede ifade edildiği üzere Birgivî, tekfir ve küfrü gerektiren lafızlar 
(elfâz-ı küfür) konusunda Selefîleri değil, müteahhir Hanefî fukahayı takip etmiş, bu tür 
itikadî meselelere bir kelamcı olarak değil bir fakih kimliği ile yaklaşmış, meseleleri 
açıklarken daha çok müteahhir Hanefî fıkıh ve fetva kitaplarından istifade etmiştir. Bu 
bakımdan Birgivî’nin tekfire sıkça başvurmasında bu konuda çok sert bir tutum sergileyen ve 
birçok şahsı tekfir eden Hanefî müteahhir fukahanın etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Birgivî, bu fukahanın etkisinde kalarak, bid‘at olan her hareketin, her kanaatin ve her 
sözün ardında küfür bulunacağına dikkat çekmiş, kendi din anlayışına uymayan görüşleri 
çoğu zaman küfürle nitelendirmiş ve sahiplerini de tekfir etmiştir (Toprak, 1994: 71). Bu 
çerçevede o, Ehl-i Bid‘at kabul edilen mezheplerin Sünnî akideye aykırı olan görüşlerini 
“itikatta bid‘at” olarak değerlendirmiş, bunların bir kısmının küfür olduğunu ifade ederek, 

                                                            
3 Bu tabir İslamî literatürde işlediği günah sebebiyle küfre girmediği kabul edilen ve Kâbe’ye doğru namaz 
kılmanın farziyetine inanan veya bunu fiilen yerine getiren çeşitli mezheplere mensup olan Müslüman grupları 
ifade etmek için kullanılan kucaklayıcı bir tabirdir (Bulut, 2016: 47). 
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bazı mezhepleri tekfir etmiştir (Birgivî, 2011: 51-52). Bu bağlamda o, eserlerinde çeşitli 
fırkaların hangi görüşleri ve sözleri sebebiyle tekfir edilebileceği hususunu ayrıntılı olarak 
incelemiş, buna dair fıkhî hükümleri açıkça dile getirmiştir (Birgivî, 2011: 94-99; a. mlf., 
1964: 46-53; a. mlf., ts.b: vr. 88b-96b). Birgivî’nin küfür kabul ettiği görüşler ile tekfir ettiği 
mezhepleri şu şekilde özetlemek mümkündür.

Birgivî’ye göre, itikadî konularla ilgili olarak “Allah’ın sıfatlarından herhangi bir sıfatı 
için, “sonradan olma (hâdis) dır; dolayısıyla Allah’ın zâtı, sonradan olanlara mahal teşkil 
eder”, diyen bir kimse küfre düşmüştür. Yine aynı şekilde “Allah zâtıyla âlim ve kâdirdir, 
fakat ilim ve kudret sahibi değildir’’ diyen Mu‘tezile mensupları da Allah’ın sıfatlarını 
nefyettikleri için kâfir olmuşlardır (Birgivî, 2011: 90-91; Karadeniz, 1994: 120). 
Mu‘tezile’den bir kısmının “Allah ne görür ne de görülür” dedikleri için küfrüne hükmetmek 
vaciptir. Diğer taraftan Birgivî, Mu‘tezile’den bir kısmının Cehm b. Safvân’ın (ö. 128/745)n 
görüşlerini benimsediklerini; halbuki Cehm’in dinden çıktığını, bu nedenle onun ve ona 
uyanların cenaze namazlarının kılınmaması ve törenlerine de iştirak edilmemesi gerektiğini 
söyler (Birgivî, 2011: 96-97). 

Birgivî’ye göre şerrin, Allah’ın takdiri olduğunu reddedip, “her fail kendi fiilini kendisi 
yaratır” diyen Kaderiyye’yi de küfre nisbet etmek vaciptir. Ayak gibi cismani organları 
Allah’a nispet eden, “Allah göklerde âlimdir” deyip bununla bir mekân kastederek Allah’a 
mekân nispet eden, O’nu üst ve altlıkla vasıflandıran, Allah’ın hikmetsiz bir fiil işlemesini 
caiz gören, kıyamet günü şefaatçilerin şefaatini inkâr eden kimse de kâfir olmuştur. Cennette 
Allah’ın görüleceğini (rü’yetullah) inkâr eden de dinden çıkmıştır (Birgivî, 2011: 91-93). 
Bunlara ilave olarak ölülerin tekrar dünyaya döneceğine, ruhların tenasühüne, tanrının 
ruhunun imamlara hulul ettiğine, imamların ilâh olduğuna, Cebrâil’in, vahyi, yanlışlık 
yaparak Ali’ye değil de Hz. Muhammed’e götürdüğüne inanan Râfizîleri de tekfir etmek 
gerekir (Karadeniz, 1994: 121). Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi 
sahabeleri küfürle itham eden Hâriciler4 ile Allah’ın sıfatlarını nefyeden ve Kur’an’ın cisim 
olduğunu iddia eden Neccârileri dinden çıkmış bir topluluk olarak telakki etmek vaciptir 
(Birgivî, 2011: 94-96). “Kulun hiçbir fiili yoktur” şeklinde bir görüş benimsemeleri nedeniyle 
Cebriyye mensuplarını da küfre nisbet etmek gerekir (Birgivî, 2011: 96). İnsanı daima diri, 
kudreti her şeye yeten, fiilinde muhtar bir varlık olarak tanımlayan Muammeriyye 
mensuplarının da kâfir olduklarına hükmetmek lazımdır (Birgivî, 2011: 96). “Allah her şeyi 
oluş anında bilir, her şey oluş anında mevcut olur, olmayan şey bilinmez diyerek Allah’ın 
ilminin ma‘dûma5 taalluk etmeyeceğini ileri süren ve bu suretle Allah’ın ilmini reddeden 
Kaderiyye’nin de küfrüne hükmetmek gerekir (Birgivî, 2011: 97). Allah hakkında yeni görüş 
ve buluşu (bedâyı)6 caiz gören Keysâniyye’nin de küfrüne hükmetmek gerekir (Birgivî, 2011: 
94). Birgivî, bu görüşlerini belirttikten sonra yukarıda naklettiği inançları benimseyenlerin 

                                                            
4 Her ne kadar burada onları tekfir etse de başka bir yerde Hâricîlerin Allah’ın kitabından hiçbir şeyi 
reddetmediklerini, fakat yaptıkları tevillerinde hata ettiklerini, bu hataları sebebiyle de bid‘atçı olduklarını ifade 
eder. Ayrıca onların görüşlerinin şer olduğunu, bu nedenle onlardan uzaklaşmak gerektiğini belirtir (Birgivî, 
2011: 98-99). 
5 “Varlığın zıddı, yokluk, hiçlik ve varlığın yaratılmasından önceki hal” gibi anlamlarda kullanılan “adem” 
kelimesinden türetilmiş olan ma‘dûm (yok olan), kelamî ve felsefî literatürde “mevcut (var olan)” kavramının 
karşıtı olarak kullanılan bir terimdir. Mu‘tezîle ma‘dûmu “varlığı olmayan malum” şeklinde tarif ederek ona, 
bilginin objesi olarak bir gerçeklik tanırken Ehl-i Sünnet, “hiç bir şey değil” şeklinde açıklayarak, yokluğa bir 
gerçeklik tanımaktan kaçınmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Yavuz, 1988: 1/356-357. 
6 “Büdüv” mastarından alınan Bedâ, “Bilmezken sonradan farkına varma ve kapalı iken açık hale gelmesi”, 
“evvelce olmayan yeni bir görüşün ortaya çıkması”, “evvelce bilinemeyen, tahmin edilemeyen yeni noktaların 
ortaya çıkması”, emreden kişinin veya kuvvetin (kanun koyucunun) emrettiği şeyin sonunu bilmesine imkân 
olmaması” gibi mânâlara gelir. İlk kez Yahudiler tarafından ortaya atılıp tekrarlanan bedâ fikri için bkz. Koçkuzu, 
1985: 92-93, 99 vd.; Şimşek, 1991: 83-87, 125-143. 
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kâfir olduklarını, bu nedenle onların kadınlarıyla evlenilmemesi ve cenaze törenlerine de
iştirak edilmemesi gerektiğini söyler (Birgivî, 2011: 97). 

Öte yandan Birgivî’ye göre Mürcie mensuplarından bir kısmı “Biz müminlerle kâfirlerin 
hal ve durumunu Allah Teâlâ’ya havale (ircâ) ederiz, Allah mümin ve kâfirlerden dilediği 
kimseyi affeder, dilediğini de cezalandırır. Dünya ile âhiretin her ikisi de Allah’ındır. 
Dünyada Allah’ın nasıl müminlerden dilediğine azap ettiğini, kâfirlerden de dilediğine ihsan 
da bulunduğunu görüyorsak, âhirette de böyle olacaktır. Böyle olması Allah’ın tam bir 
adaletidir.” şeklinde bir görüş benimseyerek dünya hükümleriyle âhiret hükümlerini bir 
tuttukları için küfür bataklığına düşmüşlerdir. Yine ona göre Mürcie’nin bir diğer kısmı da 
“Bizim iyiliklerimiz makbul, kötülüklerimiz mağfurdur. Namaz, oruç, zekât gibi ameller ise 
farz değildir.  Bu farz ve vacip denilen şeyler iyi şeylerdir. Yapılırsa güzel, terk edilirse bir 
şey lâzım gelmez.” şeklinde bir görüş benimsedikleri için diğerleri gibi küfre girmişlerdir 
(Birgivî, 2011: 97-98). 

Birgivî, itikadî konularda küfür kabul ettiği yukarıda zikredilenlerin dışında halkın, 
manasını derinden düşünmeden ve küfre düşmek gibi bir endişe taşımadan söylediği bir takım 
söz ve davranışlarını da bid‘at ve küfür kategorisinde değerlendirmiştir. Özellikle halkın örf 
ve adetlerden gelen çeşitli alışkanlıkları ve davranışlarını, her kültürün kendi bünyesinin 
ürünü olan bazı tutum ve hareketleri bid‘at ve küfür olarak nitelendirmiştir. Bu bağlamda 
Birgivî, vakfedilen mallar veya ücret karşılığında Kur’an okumak, nafile namaz kılmak veya 
tesbih çekmek ve salavat getirmek ya da ölenin ruhu için Kur’an okuyana ücret vermek; 
ölülerin arkasından yemek ve ziyafet vermek; kabir üzerine bina yapmak, kabrin yanına çadır 
kurup beklemek, kabirlerde/mezarlarda mum ve kandil yakmak, kurban kesmek; Kur’an’ı 
şarkı söyler gibi (lahn ve tegannî) okumak, şeyhinin nassa aykırı olan sözüyle, ilhamla ve 
rüyayla amel etmek, camilerde ve ziyafetlerde bağırıp çağırarak şiir, zikir ve kasideler 
okuyup, tegannî etmek, bayram ve düğünler haricinde halkı eğlendirmek için şarkı ve türkü 
söylemek; yolculukta namazı seferi olarak kılmamak, regâib, beraat, kadir ve tesbih 
namazlarının cemaatle kılmak, çıplak ayağa mesh etmek, mestlere üzerine mesh etmeyi caiz 
görmemek, hokkabaz, hayalbaz ve canbaz oyunları esnasında Fâtiha okumak veya salavat 
getirmek, Hacerü’l-Esved dışındaki taşlara ta’zîmde bulunmak, tavla, satranç ve benzeri 
oyunlar oynamak, belâdan korunmak maksadıyla kişinin boncuk veya benzeri şeyleri 
efsûnlatıp boynuna asması, bir şeyin hareketlerini hayra veya şerre alâmet saymak, fal tutmak, 
tavşanın yol üzerinden geçmesini, baykuşun ötmesini şerre yormak; kuş ürkütüp sağa veya 
sola uçuşuna göre mana çıkarmak gibi davranışları bid‘at ve küfür olarak nitelendirmiştir 
(Birgivî, 2011: 99, 376, 563. Ayrıca bkz. Toprak, 1994: 70-71; Martı, 2012: 48; Yüksel, 2011: 
70; Unan, 1990: 37; Özsoy, 2013: 111.).

Birgivî’nin yukarıda açıklamaya çalıştığımız görüş ve eleştirilerine bakıldığında İslam 
toplumunda görülen bid‘atları, Kur’an ve sünnete uygun olup olmadığını dikkate alarak
eleştirdiği ve bu konuda oldukça sert bir tutum sergilediği anlaşılmaktadır. Ayrıca hakkında 
müteşâbih ifadeler bulunan ya da kesin âyet ve mütevâtir hadis bulunmayan, bu nedenle 
şüpheli olan ve anlaşılmasında zorluk bulunan konularda Birgivî’nin katı ve aşırı bir yol 
izlemesi, onun inanç ve bid‘atlarla ilgili konularda çok hassas davrandığını, yersiz tekfirde 
bulunduğu ve bu konuda aşırıya kaçtığını göstermektedir. Nitekim onun Sünnî akideye aykırı 
olan görüşlerin çoğunu küfür olarak nitelendirmiş olması, bu görüşleri benimseyen Hâriciyye, 
Mürcie, Kaderiyye, Mu‘tezile, Cebriyye, Râfiziyye ve Neccâriyye gibi Ehl-i Bid‘at 
mezheplerini de tekfir etmesi bu görüşü destekler niteliktedir (Birgivî, 2011: 51-52, 94-99). 
Meselenin daha iyi anlaşılması için burada konuyla ilgili birkaç örnek vermek istiyoruz:

Birgivî’ye göre Mu‘tezile “Allah zatıyla âlim ve kâdirdir. Fakat ilim ve kudret sahibi 
değildir”, şeklinde bir görüş benimsemek suretiyle Allah’ın ilim ve kudret sıfatlarını inkâr 
etmiş ve küfre düşmüşlerdir. Ayrıca Birgivî, Mu‘tezile’yi“Allah ne görür ne de görülür”, “her 
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fail kendi fiilini kendisi yaratır” şeklindeki görüşleri sebebiyle de tekfir etmiştir (Birgivî, 
2011: 90-91, 94, 96-97).7 Halbuki İslam âlimleri, sıfâtullah, rü’yetullah, insanın fiilleri gibi 
hakkında delâlet-i kat’î ve subûti kat’î nasslar bulunmayan (kesin ve açık bir nassla sabit 
olmayan) meselelerde ihtilafa düşmüşlerdir. Bu tür şüpheli ve ihtilaflı meseleler ise tekfire
konu teşkil etmez. Çünkü âlimlerin bir meselede farklı görüşler ortaya koyması onun İslâm 
dinine ait kesin bir ilke yani zarûrât-ı dîniyye içinde yer alan bir esas durumunda bulunmadığı 
anlamına gelir (Yavuz, 2011: 40/352). Bu bakımdan bu gibi ihtilaflı olan konularda insanları 
tekfir etmek oldukça güç görünmektedir. Kaldı ki Mu‘tezile ile Ehl-i Sünnet’in Allah’ın 
sıfatları hakkındaki inançlarına bakıldığında iki mezhep arasındaki ihtilâfın lâfzî ve basit 
olduğu görülmektedir. Hatta bu konularda Ehl-i Sünnet’in iki önemli temsilcisi olan 
Mâtürîdiyye ve Eş‘ariyye âlimleri bile (tekvin ve kudret sıfatı, kulun fiillerinin oluşumu, 
iman-İslam, hüsun-kubuh vb. konularda) kendi aralarında fikir birliği sağlayamamışlardır 
(Önal, 2017: 445-453). Bazen bu tür ihtilaflar aynı mezhebe mensup kişiler arasında bile 
görülmektedir. Sözgelimi Eş‘arî (ö. 324/936) ile Bâkıllânî (ö. 403/1013) beka sıfatı 
konusunda ihtilaf etmişlerdir ki iki âlimin bu konudaki ihtilafları Mu‘tezile ile Ehl-i Sünnet 
arasındaki ihtilaftan farksızdır. Ayrıca Mu‘tezile’nin Allah’ın âlim olduğunu, fakat ilim 
sıfatının bulunmadığını ileri sürmeleri, sıfatları tamamen inkâr ettikleri anlamına da 
gelmemektedir (Kılavuz, 1996: 137 vd.). Çünkü onlar, “Allah’ın zâtı ile âlim, kâdir ve hayy” 
olduğunu kabul etmişler, ancak O’nun zâtı dışında ilim, kudret ve hayat gibi sıfatların O’na 
nisbet edilmesini kadîm varlıkların çoğaltılacağı ve bunun neticesinde Allah’ın birliğinin ve 
tevhid inancının ihlal edilmiş olacağı endişesinden dolayı reddetmişlerdir (Şehristânî, ts.: 
1/38-39; Çelebi, 2002: 240-241). Bu nedenle Mu‘tezîlî âlimler, “Allah’ın ilim sıfatı vardır” 
hükmü yerine “Allah zâtıyla âlimdir” hükmünü kabul etmişlerdir. Dolayısıyla sıfatlar 
konusundaki ihtilaflar, daha çok kelimeden kaynaklanan ve Allah’tan başka kadîm bir varlığı 
düşünmenin tevhide engel teşkil edeceği endişesine dayalı bir anlayış ve yorumlardır. Nitekim 
Mu‘tezile’nin yukarıda zikredilen görüşlerine bakıldığında Allah’ın ilmi konusunda hiçbir 
şüphe olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Sünnî âlimlerin çoğunluğu böyle bir inanca sahip 
olmanın Allah hakkında bir noksanlığı gerektirmediği için ilim sıfatını inkâr etmeyi küfür 
olarak değerlendirmemişler, sıfatların zât üzerine zâid olması veya olmaması meselesinin 
taraflardan birini tekfir etmeye müteallik usûl meselelerinden olmadığı görüşünü 
benimsemişlerdir (Kılavuz, 1996: 138-39). 

Diğer taraftan Sünnî âlimlerin çoğunluğu Mu‘tezile’nin “Her fail kendi fiilini kendisi 
yaratır” şeklindeki görüşlerini de fiili yaratma için kişiye kudret verilmesi manasına 
hamletmişlerdir. Çünkü Mu‘tezile kulu kendi başına bir yaratıcı kılmamıştır. Bu çerçevede 
Mu‘tezile’nin konuya ilişkin görüşleri şu şekilde yorumlanmıştır: “Mu‘tezile “başka bir şeye 
muhtaç olmadan yaratan sadece Allah’tır. Kul ise Allah’ın kendisine yarattığı âletler ve 
sebepler vasıtasıyla yaratır” diyerek, fiillerin yaratılmasında gerçek manada Allah’a ortak 
ispat etmemişlerdir. Çünkü Allah’a şirk koşmak ya Mecûsîlerde olduğu gibi ulûhiyyetinde 
Allah’a ortak ispat etmek yahut da puta tapanlarda olduğu gibi Allah’tan başkasına 
tapınmanın gerçekleşmesidir. Halbuki Mu‘tezile’de Mecûsîlerin ve puta tapanların fikirlerine 
benzer fikre rastlamak mümkün değildir (Kılavuz, 1996: 141). Bu nedenle Ehl-i Sünnet’in 
çoğunluğu mezkûr görüşlerinden dolayı Mu‘tezile mensuplarını tekfir etmeyerek, ehl-i
kıbleden olduklarına hükmetmişlerdir. Bununla birlikte Sünnî inançtan farklı bir görüş 
benimsedikleri için bid‘atçı olarak nitelendirmişlerdir. Sözgelimi Mâtürîdî âlimi Sâbûnî, 
Mu‘tezile ile Eş‘ariyye ve Mâtürîdiyye arasındaki ihtilaflara yer vermiş, bu farklılıklara 
rağmen Mu‘tezile’yi tekfir etmemiş, ehl-i kıble olarak nitelendirmiştir (Sâbûnî, 2005: 127, 
168, 173). İmam Gazzâlî de bu konuya temas etmiş, Mu‘tezile ve Müşebbihe gibi 

                                                            
7 İmam Mâlik (ö. 179/795), İmam eş-Şâfiî (ö. 204/819) ve Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) de “Allah’ın ilmini inkâr 
edenin kâfir olacağı” görüşünü benimsemişlerdir (Kılavuz, 1996: 137). 
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mezheplerin tevillerinde hata ettiklerini, tevillerinin de ictihâd mesabesinde olduğu için, 
onları tekfir etmekten kaçınmak gerektiğini, çünkü bu mezhep mensuplarının Hz. 
Peygamber’i tekzib etmediklerini ifade etmiştir (Gazzâlî, 1971: 188-190; Kılavuz, 1996: 224). 
Taftazânî ise, Mu‘tezile’nin farklı görüş benimsemeleri nedeniyle tekfir edilemeyeceğine 
işaret ettikten sonra, bazı kimselerin Mu‘tezile gibi mezhepleri tekfir etmelerinin “Kıble 
ehlinden olan hiç kimse tekfir edilemez” prensibiyle çeliştiğine işaret etmiştir (Taftazânî, 
1991: 351-352). Öte yandan Ebû Hanîfe, Şâfiî, Mâtürîdî, Eş‘arî, Süfyân es-Sevrî, Dâvûd ez-
Zâhirî, Ebû Hâşim el-Cübbâî ve Zemahşerî gibi âlimler de nasları usulüne uygun biçimde 
tevil etmenin tekfire konu teşkil etmeyeceğini, ziratevilin bir anlama faaliyeti olduğunu 
belirterek bu hususa dikkat çekmişlerdir. Bununla birlikte dinin ana ilkelerini ortadan 
kaldırmaya yönelik bâtınî tevillerin imanla bağdaşmayacağını8da söylemek gerekir (Yavuz, 
2011: 40/353). 

Bu bakımdan yoruma dayalı ifadelere dayanarak birilerini tekfir etmek ya da sonuçları 
oldukça ağır olan bir hükümde bulunmak iman ve vicdan sahibi bir insan için dinî açıdan zor 
bir iştir. Bu sebeple tekfir meselesinde oldukça dikkatli ve ihtiyatlı olmak gerekir. Bu kadar 
önemli bir konu olması hasebiyle Ehl-i Sünnet kelamcıları ile fıkıhçıların çoğunluğu tekfir 
konusunda temkinli, mutedil ve insaflı hareket etmeye, tekfirden kaçınmaya gayret etmişler, 
rastgele herkesi tekfir etmekten kaçınmışlardır. Bu bağlamda “büyük günah işlemiş olsalar 
bile ehl-i kıbleden olan bir kimsenin tekfir edilemeyeceğini” (Ebû Hanîfe, 2002: Ali el-Kârî, 
1981: 424; Semerkandî, ts.: 17; Beyazîzâde, 1996: 121; Gazzâlî, 1971: 188-189; Sabûnî, 
2005:162) temel bir prensip kabul etmişlerdir (Kılavuz, 1996: 245). Dolayısıyla yukarıda da 
ifade edildiği üzere ulemanın çoğunluğu farklı mezheplere bağlı olan âlimlerin ilmî tevil 
usullerine uyulması halinde bazan hatalı da sayılsa yaptığı tevillerden ötürü tekfir edilmesini 
isabetli görmemişlerdir (Yavuz, 2011: 40/353). Bu bağlamda nakledilen bazı meselelerde 
kesin delil bulunmadıkça, bir takım ihtimaller ve yorum sebebiyle kişilerin tekfir 
olunamayacağı, çünkü birinin küfrüne hükmetmenin cezaların en büyüğüne (ölüm) 
hükmetmek anlamına geldiğini, böylesi bir ceza için suçun çok vahim bir suç olması 
gerektiğini, halbuki suçta ihtimal bulunması durumunda suçun vahim olma sınırına gelmemiş 
olacağını belirtmişlerdir (Kılavuz, 1996: 249). 

Diğer taraftan âlimlerin çoğunluğu elfâz-ı küfrün küfür ve inkâr sonucunu doğurması 
için bazı şartların mevcudiyetini gerekli görmüşler, bu kapsamda kullanılan ifadenin küfrü 
gerektirmesi için âlimlerin üzerinde ittifak etmelerini ve zarûrât-ı dîniyyeden herhangi birini 
inkâr etmeye yönelik olmasını temel bir şart olarak belirlemişlerdir Kılavuz, 1995: 11/27). 
Çünkü küfür kelimelerinin hangi sözlerden ibaret olduğu hususu tartışmalı ve sübjektif 
unsurlar içermekte ve kişinin mezhebî görüş ve anlayışına göre farklı değerlendirilmektedir. 
Bu açından bu konuda yapılması gereken Kur’an’da ve sahih sünnette belirlenen küfür
lafızlarını esas almaktır ki; bunlar da dinden sayıldığı kesinlikle bilinen inanç ve davranışları 
iptal eden sözlerden ibarettir (Yavuz, 2011: 40/354). Burada anlatın tüm bu hususları göz 
önünde bulundurmak suretiyle tekfirin vahim neticeler doğuran güç bir iş olduğunun şuuruna 
eren âlimler, yersiz yapılacak tekfirin faydadan çok zarar getireceği, insanları İslâm’a 
kazandırmaktan çok, onları İslam’dan soğutup, uzaklaştıracağı görüşünü benimsemişlerdir 
(Kılavuz, 199: 252). 

                                                            
8 Bâtınîler, nassların zahirî anlamlarını değil, bâtınî manalarını esas almışlar, getirdikleri bâtınî yorumlarla, 
nassları reddetmişler, haramları/günahları helal saymışlar, dinî hükümlerle alay etmişlerdir. Bu tutumları 
nedeniyle İslam âlimleri tarafından tekfir edilmişlerdir. Çünkü yapılması kesinlikle haram olan fiilleri helâl kabul 
etmenin veya yapılması helâl olan bir fiili haram saymanın tekfir konusu teşkil ettiğine dair âlimler ittifak 
etmişlerdir (Yavuz, 2011: 40/354; Karaağaç, 2013: 169). 
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Birgivî, yukarıda da anlatıldığı üzere Mu‘tezile’yi çeşitli görüşlerinden dolayı tekfir 
etmesinin dışında şu cümleleri ifade edenlerin de kâfir olduklarını söyler: “Allah bana cenneti 
verse, sensiz istemem, filanla cennete girmeye emrolunsam girmem yahut Allah bana cenneti 
verse istemem, yalnız senin yüzünü görmek isterim.”

Birgivî’ye göre, bu gibi ifadeleri söylemek Allah’ın emrini kabul etmemek anlamına 
gelir. O’nun emrini kabul etmemek ise küfrü gerektirir (Birgivî, 1964: 47). Halbuki bu tür 
sözleri sarf eden birinin hakikatte Allah’ın emrine karşı gelmek gibi bir düşünceden değil, 
içinde bulunduğu ortam ve rûhî durumlarla ilgili basit tepkiler şeklinde değerlendirmek daha 
uygun görünmektedir (Unan, 1990: 37). Dolayısıyla bu tür konularla ilgili olarak zorlama 
tevillere ve ilzâmî yollara başvurarak elfâz-ı küfür olarak belirlenen ifadeleri söyleyen 
kişilerin niyetleri dikkate alınmadan şekilci bir yaklaşımla ve mezhep taassubunun tesiriyle 
onları tekfir etmenin önemli hukukî ve dînî neticeler doğuracağını9 gözden uzak tutmamak 
gerekir. Zira imanda asıl olan kalbin tasdikidir. Kalben inandığı halde, boş bulunarak küfre 
girdiği belirtilen bir sözü söyleyenin niyetinin bu olup olmadığına bakmaksızın kâfir 
olduğunu söylemek güçtür (Kılavuz, 1995: 11/27; Kılavuz, 1996: 196). 

Yukarıda anlatılanların dışında Birgivî, “Allah’ın ayağı vardır”, “Allah, göklerde 
âlimdir”, “Allah gökte benim şahidimdir”, “Allah, altta veya üsttedir”, “Allah hikmetsiz bir 
fiil işlemez”, “Her fail kendi fiilini kendisi yaratır” veya “Kulun kendine ait hiçbir fiili 
yoktur” şeklinde görüş benimseyenleri tekfir etmiştir (Birgivî, 1964: 51; a. mlf., 2011: 91-92, 
94, 96-97) unlara ek olarak iman edilecek hususlar bakımından imanın artıp eksileceğini, 
tevilini yapamadan imanda istisnayı mümkün görenleri, kıyamet günü şefaatçilerin şefaatini 
inkâr edenleri de küfürle itham etmiştir (Birgivî, 1964: 47). Birgivî, Mücessime ve 
Müşebbihe’yi nasslarda Allah’a izafe edilen el (yed), yüz (vech), ayak gibi sıfatların 
insanların sıfatlarına benzediğini iddia ederek, Allah’ı yaratıklarına benzettiklerini, O’nun 
cisim olduğunu söylemelerini ya da O’na alt-üst gibi yön tayin etmelerini gerekçe göstererek 
tekfir etmiştir (Birgivî, 1964: 51; a. mlf., 2011: 91-92, 94, 96-97). Halbuki Âmidî (ö. 
631/1233) ve Cürcânî (ö. 816/1413) gibi âlimler tecsîme yönelen şahsın Allah’tan başkasına 
tapmadığına dikkat çekerek, Mücessime ve Müşebbihe’nin Allah’tan başkasına tapmadığını 
bu sebeple tekfir edilmelerinin gereksiz olduğunu söylemişlerdir. İmam Gazzâlî (ö. 555/1111) 
de onların tekfir edilemeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki 
Müşebbihe ve Mücessime bu kanatlarına bazı naklî delillerden hareketle varmışlardır. 
Örneğin Hz. Peygamber, cahil bir cariyeye “Allah nerededir?” diye bir soru yöneltmiş, cariye 
de bu soruya “Allah göktedir” cevabını vermiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, cariyenin 
                                                            
9Küfür ile iman arasındaki sınırı tespit etmek veya Müslüman olduğu bilinen birini kâfir saymak (tekfir etmek), 
çok güç ve sonuçları oldukça ağır olan bir meseledir. Tekfir eyleminin vahametini ve zorluluğunu anlamak için 
ortaya çıkaracağı dinî ve hukukî sonuçları düşünmek yeterlidir. Çünkü İslâm Hukukuna göre kâfir olduğuna 
hükmedilen bir kişi (mürted) artık dünya hayatında, İslâm toplumunun Müslümana tanıdığı haklardan, bunun 
da ötesinde bir gayr-ı müslim gibi yaşayabilme hakkından bile mahrum olacaktır. Nitekim İslam hukukuna göre 
Müslüman bir kimsenin kâfir olduğuna hükmedilirse, bu kişi için şu sonuçlar ortaya çıkar: (1) Küfre düştüğüne 
dair deliller ortaya konup, kendisine tövbe etmesi teklif edilir. Bu teklifi reddederse mahkeme kararıyla ona 
mürtetlik haddini tatbik etmek vacip olur. Yani tövbe edip tekrar müslüman olmazsa mahkeme karınca idam 
edilir. (2) Mürted olarak ölür veya öldürülürse, cenazesi Müslüman usulüyle kaldırılmaz, yıkanmaz, namazı 
kılınmaz, Müslümanların kabristanına gömülmez ve malı miras olmaz, vârislerine de verilmez. (3) Şayet çeşitli 
sebeplerle idam edilemeyip, İslâm toplumunda yaşamaya devam ederse, bu durumda bazı haklardan mahrum 
olur. Sözgelimi kendine selâm verilmez, selâmı alınmaz, Müslüman bir kadınla evlenemez, evli ise karısı 
kendisinden boş olur, karısının ve çocuklarının onun maiyetinde kalması caiz olmaz. (4) Âhirette de ebedi 
cehennemde bulunacağına hüküm verilir. Küfür üzere öldüğü için Allah’ın lanetine uğradığına ve cehennemde 
ebedî olarak kalacağına hükmedilir (Bağdâdî, 1928: 328-329; Luveyhık, 2008: 211 vd.; Kılavuz, 1996: 235, 240, 
246).   
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mümine olduğuna hükmederek, Allah’a cihet isnadının küfür olmadığını ortaya koymuştur 
(Müslim, “Mesâcid”, 33; Ebû Dâvûd, “Salât”, 166; en-Nesâî, “Sehv”, 20). Diğer taraftan selef
âlimleri de müteşâbih nassların tevil edilmesine karşı oldukları için âyetleri zahirî 
anlamlarıyla anlayarak “Allah’ın üst (fevk) cihetinde bulunduğu” savunmuşlardır (Kılavuz, 
1996: 163, 225). Bu durum, Müşebbihe ve Mücessime’yi bazı görüşlerinden dolayı tekfir 
etmenin yersiz olduğunu destekler mahiyette olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
Birgivî’nin birtakım görüşleri küfür olarak değerlendirdiği meseleler de İslam âlimleri 
arasında ihtilaflı ve şüpheli konulardır. Çünkü konuya ilişkin âyet ve hadisler müteşâbih 
ifadelerdir. Müteşâbih meselelerde ise temelde İslam’ın inanç esaslarının inkârını gündeme 
getirmiyorsa yapılan farklı yorum ve teviller sebebiyle, farklı görüş benimseyenleri tekfir 
etmek sağlıklı bir yol olarak görünmemektedir (Karadeniz, 1994: 121, 123). 

Bunun dışında Birgivî ilk iki halifenin hilafetini inkâr etmeyi, Hz. Ebû Bekir, Hz. 
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali,  Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr gibi sahabeleri küçük görmeyi, 
onlarla alay etmeyi, onlara buğzetmeyi insanı küfre sokan tutum ve davranışlar olarak 
değerlendirmiş, bu tutum içerisinde olanları da tekfir etmiştir (Birgivî, 2011: 94-95, 106). 
Halbuki âlimlerin çoğunluğu sahabeye yönelik sergilenen bu tutum ve davranışları küfür 
sebebi olarak kabul etmemişlerdir. Bunun yerine bu nevi davranışları, İslam birliği 
bakımından sakıncalı ve zararlı bulup, büyük günah, ağır bir vebal, bid‘at, fısk ve sapıklık 
olarak değerlendirmişlerdir. Diğer taraftan sahabeye lanet okuyan, hakaret eden veya ilk iki 
halifenin hilafetini inkâr eden İmamiyye ve İsnâaşeriyye’yi kâfir değil sapık, fâsık ve bid‘atçı 
olarak nitelendirmişlerdir (Taftazânî, 1991: 352 (15. dipnot); Kılavuz, 1996: 169). Bilhassa 
“Hz. Ebû Bekr ve Hz. Ömer’in imametini inkâr edenin kâfir olacağı” şeklinde verilen fetva 
oldukça ağır bir fetva olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü bu konuda ne Kur’an âyeti, ne de 
mütevâtir hadis vardır. İkisinin imameti icmâ ile sabittir. Zarûrât-i dîniyyeden olmayan 
konularda ve tevatûren sabit bir meselede vaki olmayan icmâı inkâr etmek küfrü gerektirmez 
(Kılavuz, 1996: 173-174). Nitekim Gazzâlî de icmayı inkâr edenin kâfir olduğu hususunda 
açıklık olmadığını, özellikle mücerred icmanın delil olması hususunda Müslümanların ihtilafa 
düştüklerini, bu tür ihtilaflı konularda ise tekfirin söz konusu olamayacağını söyler. Buradan 
hareketle, hilafet meselesinin fürua ait bir mesele olduğunu, ilk iki halifenin hilafetini inkâr 
etmek gibi fürua ait bu tür hususları inkâr etmenin ise küfrü değil sapıklığı, fıskı ve bid‘atı 
gerektirdiğini söyler. Bu tespitten hareketle Hz. Ebû Bekir (ö. 13/634) ve Hz. Ömer’in (ö. 
23/644) hilafetini kabul etmeyen bir kimsenin kâfir değil, sapık, fâsık ve bid‘atçı olarak kabul 
edilmesi gerektiğini belirtir (Gazzâlî, 1993: 91-92). 

Dolayısıyla Birgivî’nin küfür olarak nitelendirdiği inanç ve davranışlara yönelik 
aşırıya varan bu görüşlerinin ve sert tutumunun Ehl-i Sünnet’in tekfir meselesinde temel 
prensip kabul ettiği “Ehl-i kıble tekfir edilemez” esası ile telif edilmesi oldukça güç 
görünmektedir. Çünkü genelde Ehl-i Sünnet özelde Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinin çoğunluğu bu 
prensip gereğince küfrü açık olan kişi ve mezhepleri tekfir etmişler, küfrü açık olmayanları 
ise küfre nisbet etmemişlerdir. Müslüman birini tekfir etme hukukî ve dini açıdan ağır 
sonuçlar doğuracağı için bu meselede ihtiyatlı, dikkatli ve müsamahakâr davranmaya 
çalışmışlardır. Nitekim Birgivî’nin tekfir ettiği Hâriciyye, Mürcie, Kaderiyye, Mu‘tezile ve 
Cebriyye gibi mezhepler kaynakların çoğunda Ehl-i Küfür değil Ehl-i Bid‘at olarak 
nitelendirilmiştir (Semerkandî, ts.: 6; Gazzâlî, 1971: 188; Pezdevî, 1994: 341, 348 vd.). 
Örneğin Gazzâlî İtikadda Orta Yol eserinde bu konuya temas etmiş, burada “tekfiri vacip olan 
fırkalar” şeklinde bir fasıl açarak (Gazzâlî, 1971: 186), Yahudilerin, Hıristiyanların, 
Mecûsîlerin, Brahmanların, Dehrîlerin ve bazı filozofların benimsedikleri inançları sebebiyle 
tekfir edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Daha sonra Hâriciyye, Mu‘tezile, Müşebbihe, 
Mücessime, Cebriyye ve Mürcie gibi mezheplerin Ehl-i Bid‘at olduğuna işaret ederek, 
bunların tekfir edilemeyeceğine dikkat çekmiştir. Gazzâlî, bu görüşünü şu şekilde 
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açıklamıştır: “…Mu‘tezile, Müşebbihe ve diğer bütün fırkalar inançla ilgili konuları tasdik 
ederler. Bir fayda olsun veya olmasın asla yalanı tecviz etmezler. Yalanın faydasını 
incelemekle de meşgul olmayıp, ancak tevil ile meşgul olurlar. Fakat tevillerinde hataya 
düşmüşlerdir. Bunların görüşleri içtihat durumundadır. Bunlarla ilgili yapılması gereken şey, 
elden geldiği kadar bu kimseleri tekfir etmekten kaçınmaktadır. Zira kıbleye dönerek namaz 
kılanların (Ehl-i kıblenin) ve “Allah’tan başka tanrı yoktur. Hz. Muhammed O’nun elçisidir” 
sözünü açıkça söyleyenlerin canlarının ve mallarının mubah kılınması hatadır… Çünkü Hz. 
Peygamber “Allah’tan başka tanrı yoktur, deyinceye kadar insanlarla savaşmak için 
emrolundum; bunu söyledikleri an, benim için onların canları ve malları dokunulmaz olur. 
Ancak bunu hakkiyle söylemek şarttır” (Nesâî, “Tahrimüddem”, 1; Müslim, “İman”, 8; 
Tirmizi, “İman”,1.) buyurmuştur (Gazzâlî, 1971: 188-190). 

İmam Pezdevî ve Ebü’l-Berekât en-Nesefî gibi Mâtürîdî âlimleri de söz konusu 
mezhepleri Ehl-i Kıbleden kabul edip tekfir etmemiş, fakat Sünnî inançtan farklı görüş 
benimsedikleri için “Ehl-i Bid‘at” olarak nitelendirmiştir (Pezdevî, 1994: 339-340, 347 vd.; 
Önal, 2017: 184). Dolayısıyla Ehl-i Sünnet’in büyük bir çoğunluğu, zarûrât-ı dîniyyeyi kabul 
etmekle birlikte bunlardan herhangi birini ortadan kaldırma sonucunu doğurmayan farklı 
yorumları benimseyenleri tekfir etmemişlerdir. Onları sadece İslâm’ın dosdoğru yolundan 
sapmış gruplar anlamında “Fırak-ı Dâlle” veya “Ehl-i Bid‘at” şeklinde nitelendirmiş, ehl-i
kıbleden olan müslümanların küfre nisbet edilmesini uygun görmemişlerdir (Yavuz, “1994: 
10/ 503). Dolayısıyla Ehl-i Sünnet âlimleri, genel olarak Ehl-i Bid‘at kabul ettikleri fırkaları 
Hz. Muhammed’in getirdiği ve dinin temel inanç esaslarını oluşturan ilkeleri benimsedikleri 
için tekfir etmemişler, bunun yerine Ehl-i Bid‘at olarak nitelendirmeyi uygun görmüşlerdir. 
Sünnî âlimlerin onları bid‘ata nisbet etmelerinin nedeni benimsedikleri temel inanç esaslarının 
anlaşılması ve yorumlanmasında hata etmeleridir. Çünkü hata kasıtlı olarak yapılmaz. 
Dolayısıyla hatada kastın olmaması sünnî âlimler tarafından onların tevil ve ictihad hatası 
olarak yorumlanmıştır (Karaağaç, 2013: 169). 

2. TEKFİRİ (KÜFRÜ) GEREKTİREN SÖZLER (ELFÂZ-I KÜFÜR)
Dini literatürde “imandan çıkıp küfre girmeye sebep olan sözler” anlamına gelen Elfâz-ı 

küfür terimi, genel olarak Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen vahiyleri 
ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri (zarûrât-ı dîniyye) inkâr etme özelliği 
taşıyan bütün sözleri kapsamına alır. İslâm âlimleri, Allah ve Resulü’nün ancak kâfirlerce 
söylenebileceğini bildirdikleri veya Allah ve Resulü’ne imanla bağdaştırılmasını imkânsız 
gördükleri bütün sözleri elfâz-ı küfrün belirlenmesinde temel ilke kabul etmişlerdir (Kılavuz, 
1995: 11/26). Birgivî de aynı yaklaşımı devam ettirmiş, bu meseleyi“küfr-ü hükmî” 
kapsamında incelemiştir. Birgivî’nin küfr-ü hükmî’yi, Allah ve Hz. Peygamber’in tekzip 
(yalanlama) alameti olarak vasıflandırdıkları söz ve davranışlar olarak tanımladığını ve ayrıca 
zarûrât-ı dîniyyeden olan esaslardan birini küçümsemeyi bu küfür kapsamında 
değerlendirdiğini (Birgivî, 2011: 169) daha önce belirtmiştik. Birgivî, bu küfür kapsamında 
kişinin İslâm dairesinden çıkmasına sebep olan söz ve davranışları telif ettiği çeşitli 
eserlerinde ayrıntılı olarak açıklamaya gayret etmiştir. Sözgelimi et-Tarıkatü’l-
Muhammediye,Vasiyetnâme ve er-Risâletü’l-İ’tikâdiyyegibi eserlerinde prensip olarak 
söylenmesi mahzurlu ve yasak olan sözlerin neler olduğu hususuna yer vermiş, bunların 
altmış tane olduğuna ve dilin âfetleri kapsamında sayıldığına dikkat çekmiştir.10 Burada kişiyi 
iman dairesinden çıkaran küfür sözleri (elfâz-ı küfür) üzerinde ayrıntılı olarak durmuştur. 
Bunun yanı sıra yalan ve çeşitleri, gıybet etme, lanet okuma, ölüye dövünerek ağıt yakma, 
başkasının sırrını ortaya dökme, Allah’ın zatı hakkında sorular sorma, ezan ve ikamet anında 
                                                            
10 Birgivî, 2011: 169, 351, 376; a. mlf., 1996: 46-53; a. mlf., ts.b: vr. 88b-96b. 
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konuşma, yöneticilik ve hâkimlik görevine talip olma, Kur’an’ı kendince tefsir etme gibi 
değişik konulara da değinmiştir. Tüm bu hususları dile ait çeşitli kabahatler kapsamında 
değerlendirip, detaylı olarak izah etmeye çalışmıştır.11

Birgivî, konuyla ilgili olarak Tâtârhâniyye’den12 tasvip ederek birçok nakilde de bulunmuş, 
küfrü gerektiren söz, tutum ve davranışlardan bahsetmiş, bu kapsamda bazı fırkaların 
benimsedikleri görüşleri nedeniyle küfre düştüklerini söylemiştir (Birgivî, 2011: 94-99). 

Birgivî’nin eserlerinin değişik yerlerine misal verdiği küfrü gerektiren söz ve inançlardan bir 
kısmını burada maddeler halinde zikretmek istiyoruz. Onun iman ve küfür sınırını belirlemeye 
yönelik verdiği bu bilgilerden hareketle küfrü gerektiren söz ve ifadeleri (elfâz-ı küfür) genel 
olarak beş grupta toplamak mümkündür.13

2.1. Ulûhiyyet İle İlgili Küfrü Gerektiren Söz ve İnançlar
İslam âlimleri genel olarak Allah’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri konusunda ulûhiyet /ilahlık 

makamıyla bağdaşmayan, tevhid ilkesine aykırı düşen, naslarla belirlenmiş sıfatların inkârına 
götüren, yaratıcıyı yaratıklara benzeten, ulûhiyyete ait herhangi bir hususu alaya alan veya 
ilâhî buyruklardan birini reddeden sözler “ulûhiyyet” başlığı altında ele alıp 
değerlendirmişlerdir (Kılavuz, 1995: 11/26).

Birgivî’nin de bu kapsamda elfâz-ı küfür olarak değerlendirdiği söz ve ifadeleri maddeler 
halinde şu şekilde özetleyebiliriz.

Allah’ın sıfatlarının hâdis olduğunu söylemek; “Allah, zâtıyla âlim ve kâdirdir, fakat 
ilim ve kudret sahibi değildir’’ demek;“Allah ne görür ne de görülür” demek (rü’yetullahı 
inkâr etmek); Allah’ın şerri yaratmadığını iddia etmek; Allah’ın ayak gibi cismanî organlara 
sahip olduğunu söylemek; “Allah göklerde âlimdir” deyip bununla bir mekân kastederek 
Allah’a mekân nispet etmek; “Allah üsttedir veya alttadır” diyerek O’na yön tayin etmek; 
“Allah’ın hikmetsiz bir fiil işlemesi mümkündür” demek (Birgivî, 2011: 90-93, 96); Tanrıdan 
hali (boş) yer yok” demek (Birgivî, 1964: 52); “Allah gökte benim şâhidimdir” demek,14;
Kur’an’ın cisim olduğunu söylemek; “Her fâil kendi fiilini kendisi yaratır” demek; “Kulun 
kendine ait hiçbir fiili yoktur” söylemek; “İnsan, daima diridir ve kudreti de her şeyi yapmaya 
yeter” demek; “Allah her şeyi oluş anında bilir, her şey oluş anında mevcut olur, olmayan şey 
(ma‘dûm) bilinmez” diyerek Allah’ın ilminin ma‘dûma taalluk etmeyeceğini iddia etmek; 
Allah hakkında yeni görüş ve buluşun (bedânın) mümkün olduğunu söylemek (Birgivî, 2011: 
94, 96-97); “Ey Tanrı, Rahmetini benden esirgeme” demek; “Allah’ın hükmü böyledir” diyen 

                                                            
11 et-Tarîkatü’l-Muhammediyye eserinin muhtevası hakkında yapılmış müstakil çalışma için bkz. Martı, 2012: 41 
vs. 
12 Eserin ojinal ismi el-Fetâva’t-Tatarhâniyye’dir. Hindistanlı Hanefî fakihlerinden Âlim b. Alâ (ö. 786/ 1384) 
tarafından Hanefî fıkhının klasik fürû kitaplarında takip edilen sisteme göre ve Merginânî’nin el-Hidaye adlı eseri 
örnek alınarak telif edilmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Koca, 1995: 712/446-447. 
13 Biz burada meseleyi fazla detaya inmeden beş grupta ele alıp incelemeye çalıştık. Ancak Birgivî, er-Risâletü’l-
İ’tikâdiyye eserinde bu meseleyi ayrıntılı olarak ele almış, bu çerçevede “Küfrü Gerektiren Sözlerin (Elfâz-ı Küfür) 
Beyanı” şeklinde müstakil başlık açmış, konuyu on kısma ayırarak incelemeye çalışmıştır. Birgivî’nin ele aldığı bu 
kısımlar şunlar: (1) Elfâz-ı küfrün hükmü, (2) Allah’ın zâtı ve sıfatları hakkındaki küfür sözleri, (3) Allah’ın kelamı 
hakkındaki küfür sözleri, (4), Peygamberler hakkındaki küfür sözleri, (5) İman ve küfür hakkındaki küfür sözleri, 
(6) Şeriat ve ahkam hakkında küfür sözleri, (7) Âhiret ahvali hakkındaki küfür sözleri, (8), Sultanlar (Devlet 
başkanları) hakkında küfür sözleri, (9), Fısk ve zülüm işleyenler hakkındaki küfür sözleri, (10) Bela ve musibetler 
karşısında söylenen küfür sözleri (Bkz. Birgivî, ts.b: 88b-96b). 
14 Birgivî’ye göre bu ifade Allah’a mekân tahsis etmek anlamına geleceği için küfürdür. Çünkü Allah mekândan 
münezzehtir (Birgivî, 1964: 51). 
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birisine “Ben Allah’ın hükmünü ne bileyim” demek;15 Oğlu ölen bir kimseye “Tanrı’ya senin 
oğlun lazım oldu” demek; Bir suçu işlediği halde, “Allah bilir ki, o işi işlemedim” demek 
(Birgivî, 1964: 50); “Rızık Allah’tandır. Lakin kuldan da hareket gerektir” demek; Allah’ı, 
kitapları, melekleri, peygamberleri, ahreti ve ahvallerini, şeriat ve şeriat ilimleri gibi tazimi 
vacip olan şeyleri küçümseme ve hafife almak(Birgivî, 2011: 169) (istihfaf).16

2.2. Nübüvvet İle İlgili Küfrü Gerektiren Söz ve İnançlar
İslam âlimleri, bütün peygamberleri reddeden, onlarla alay edip getirdikleri vahyi 

yalanlayan ifadeler, peygamberleri kötüleyen, küçümseyen ve onlara dil uzatan lafızlarla 
herhangi bir insanı veya ona ait görüşleri peygamberden üstün göstermeyi dile getiren söz ve 
ifadeleri bu başlık altında değerlendirmişlerdir Kılavuz, 1995: 11/26). Tespit edebildiğimiz 
kadarıyla Birgivî’nin eserlerinde bu kapsamda elfâz-ı küfür olarak kabul ettiği söz ve ifadeleri 
şu şekilde özetleyebiliriz:

“Hz. Âdem buğdayı yemeseydi, biz şakî (bedbaht) olmazdık” demek; “Hz. Âdem bez 
dokurdu” diyen birine “Öyleyse biz bezci’nin çocuklarıymışız” demek;17 Cebrâil’in, vahyi, 
yanlışlık yaparak Ali’ye değil de Hz. Muhammed’e götürdüğünü iddia etmek; Acemden bir 
peygamberin çıkıp, Hz. Muhammed’in dinini değiştireceğini söylemek (Birgivî, 2011: 94); 
“Bütün peygamberlere inandım. Fakat Hz. Âdem’in peygamber olup olmadığını bilmiyorum” 
demek; “Hz. Muhammed’in peygamberlerin sonuncusu olduğunu bilmiyorum” demek; 
Şüpheye düşerek “Eğer peygamberlerin dediği gerçek ve doğru ise, biz kurtulduk” demek; 
Hz. Peygamber’in başı tıraş etmek, tırnak kesmek ve misvak kullanmak gibi sübutu mütevâtir 
veya meşhur yolla sabit olan sünnetlerin sünnet oluşunu inkâr ederek, “bu söylenenleri
yapmıyorum” demek (Birgivî, 1964: 46); “Hz. Peygamber her yemekten sonra parmağını 
yalardı” diyen bir kimseye “bu yaptığı edepsizliktir” demek (Birgivî, 1964: 51).

2.3. Âhiret İle İlgili Küfrü Gerektiren Söz ve İnançlar
Birgivî’nin âhiret ile ilgili elfâz-ı küfür kapsamında değerlendirdiği söz ve ifadeler arasında 
şunları saymak mümkündür: 

Kıyâmet, cennet, cehennem, mîzan, hisab, sırat ve amel defterinden birini kabul etmemek; 
Ölülerin tekrar dünyaya döneceğini ve ruhların tenasühünü iddia etmek; Kıyamet günü 
şefaatçilerin şefaatini inkâr etmek; Cennette Allah’ın görüleceğini (rü’yetullah) kabul 
etmemek; “Biz müminlerle kâfirlerin hal ve durumunu Allah Teâlâ’ya havale (ircâ) ederiz. 
Allah mümin ve kâfirlerden dilediği kimseyi affeder, dilediğini de cezalandırır. Dünya ile 
âhiretin her ikisi de Allah’ındır. Dünya da nasıl müminlerden dilediğine azap ettiğini, 
kâfirlerden de dilediğine ihsan da bulunduğunu görüyorsak, âhirette de böyle olacaktır. Böyle 
olması ise Allah’ın tam bir adaletidir.” Demek (Birgivî, 2011: 92-94, 97-98); “Allah bana 

                                                            
15 Birgivî, verilen bu cevabı Allah’ın hükmünü küçümseme anlamına geldiği gerekçesiyle küfür olarak 
değerlendirmiştir (Birgivî, 1964: 46).  
16 İslâm âlimleri, Hz. Peygamber’in Allah’tan getirdiği vahiyleri ve bunlardan zorunlu olarak çıkan dinî hükümleri 
(zarûrât-ı dîniyye) küçümseme niteliği taşıyan söz veya davranışları “istihfaf” olarak değerlendirmişlerdir. 
Nitekim Teftâzânî Resûl-i Ekrem’in Allah’tan getirdiği dini hafife almanın tasdiki ortadan kaldıracağını 
belirtmiştir. Ayrıca Osmanlı âlimlerinden Bedrürreşîd Muhammed, insanların küfre düşmesine sebep teşkil eden 
sözlerin (elfâz-ı küfür) dinin esaslarından birini alaya almak (istihza) veya inanılması gereken esasları 
küçümsemek (istihfaf) yahut haramlığı kesinleşen şeylerin helâl olduğunu söylemek (istihlâl) şeklindeki üç 
husustan birine gireceğini bildirmiştir (Sinanoğlu, 2001: 23/336). 
17 Birgivî, bu ifadeyi de Allah’a şirk koşma olarak değerlendirir. Çünkü ona göre hareketi yaratan da Allah’tır 
(Birgivî, 1964: 51-52). 
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Cenneti verse, sensiz istemem, filanla Cennete girmeye emrolunsam girmem yahut Allah bana 
senden ötürü Cenneti verse girmem veyahut Allah bana Cenneti verse istemem, yalnız senin 
yüzünü görmek isterim” demek (Birgivî, 1964: 47). 

2.4. Sahabe İle İlgili Küfrü Gerektiren Söz ve İnançlar
Birgivî’ye göre sahabe ile ilgili elfâz-ı küfür kapsamında değerlendirilen söz ve ifadeler 
arasında şunlar sayılabilir: “Ali,  Osman, Ayşe, Talha ve Zübeyr küfre girmişlerdir” demek 
(Birgivî, 2011: 94-95); “Ebû Bekir, Hz. Peygamber’in ashabı olamadı” demek; “Ebû Bekir ve 
Ömer’in hilafeti geçerli değildir “demek (Birgivî, 2011: 106). 

2.5. Diğer Konular İle İlgili Küfrü Gerektiren Söz ve İnançlar
İmam Birgivî, oruç, namaz, hac gibi ibadetlerin farz oluşlarını inkâr eden veya bu tür 
ibadetleri hafife alıp alaya alan beyanlar; haramı helal veya helali haram sayan, Kur’an 
ifadelerini küçümseyip alaya alan sözleri de elfâz-ı küfür kapsamında değerlendirmiştir. 
Ayrıca iman ve mahiyeti, Ehl-i Kitap ile ilgili meseleler, dinî ilimleri öğrenmenin önemi, 
adalet, zulüm ve hükümdar ilişkisi gibi farklı birçok konuda insanı küfre sokan söz ve 
ifadelere de yer vermiştir. Bunları da maddeler halinde şu şekilde özetlemek mümkündür:

“İman edilecek hususlar bakımından iman artar veya eksilir” demek (Birgivî, 1964: 47); 
Başkasının küfrüne beğenmek suretiyle razı olmak; Kalbi imanla dolu olduğu halde herhangi 
bir zorlama olmadan kendi irade ve ihtiyariyle küfrü gerektiren bir söz söylemek (Birgivî, 
2011: 169); Tevilini yapamadan “Ben müminim inşallah” demek; Şu anki durum itibariyle 
“Kıble ikidir, biri Kâbe, biri Kudüs’tür” demek; “Fesat çıkarmak ilim ve irfan 
öğrenmekten ve yaymaktan daha iyidir” demek; Kâfirlerin işlerinin güzel olduğuna inanmak. 
Örneğin “Yemek yerken konuşmamaları, Mecûsîlerin iyi hallerindendir” veya “adet halindeki 
eşleriyle yatmamaları onların güzel geleneklerindendir” demek (Birgivî, 1964: 48); “Namaz, 
oruç ve zekât gibi ibadetler farz değildir, bunlar yapılırsa güzel, yapılmazsa bir şey lâzım 
gelmez’’ demek (Birgivî, 1964:  46; “Namaz kıl!” diyen bir kişiye namazın farz oluşunu inkâr 
yoluyla “kılmam” demek; Araziden alınan haracın padişahın mülkü olduğuna inanmak 
(Birgivî, 1964: 46- 47); Beline siyah bir ip takan bir kadının kendisine “bu ip nedir?” diye 
sorulduğunda “bu zünnardır”18 demesi (Birgivî, 1964: 48); Domuz eti, yağı, murdar hayvanın 
eti, şarap vb. yenilmesi ve içilmesinin haram olduğunu bilmesine rağmen bunları yerken ve 
içerken “Bismillah” demek (Birgivî, 1964: 49); “Çalınanları ve yitik olanları bilirim” demek 
veya “bana bunları cinler haber veriyor, onların sayesinde öğreniyorum” demek ya da bunları 
söyleyen birinin söylediklerine inanmak;19 Dini meseleleri hafife almak ve küçümsemek 
amacıyla sözler söylemek. Örneğin bir kimse “namaz kılmamak hoş iştir” dese, kâfir olur. 
Yine bir kimseye “Namaz kıl” deseler. O da “namaz kılmak bana zor iştir” dese kâfir olur 
(Birgivî, 1964:  50); Elfâz-ı küfür olan söz ve ifadeleri şaka veya eğlenmek amacıyla sarf 
etmek; Küçük bir günah işleyen birinin, kendisine “tövbe et!” diyen bir kimseye “ne işledim 
ki, tövbe edeyim” demesi; Tartışan iki kişiden birinin, kendisine “gel ilme (şer’î ilim) 
gidelim” diyen birine “ben ilmi ne bileyim/ben ilim, milim tanımam” şeklinde cevap 
vermesi;20 “Nasranî olmak, Yahudi olmaktan hayırlıdır” demek; Kâfir olmanın hıyanet 
etmekten daha iyi olduğunu söylemek (Birgivî, 1964: 51); Bir kimse “ilim meclisinde benim 
                                                            
18 Zünnar: dârü’l-İslâm’da yaşayan Gayr-ı Müslimlerin (Hıristiyan ve Mecûsîlerin)dinî alâmetleri olarak bellerine 
bağladıkları kuşağa verilen bir isimdir.   
19 Birgivî’ye göre bu tür iddia sahibi gaybı bildiğini iddia etmiştir. Halbuki gaybı Allah’ın ve O’nun bildirdiği 
kimselerin dışında ister cin ister insan olsun hiçbir kimse bilemez. Birgivî, 1964: 50. 
20 Birgivî’ye göre böyle diyen biri şer’î ilimleri küçümsediği için kâfir olur (Birgivî, 1964: 52). 
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ne işim var?” dese veya “Âlimlerin dediğini yapmaya kim kâdir olur?” dese yahut Şeriata 
uygun olan fetvayı hor görüp “Nedir bu?” dese, bu söyledikleri sebebiyle kâfir olur; Zâlim 
bir padişahın adil olduğunu söylemek; Tartışan iki kişiden biri, “meseleyi şer’î kurallara göre 
halledelim” dese, diğeri de  “Ben şeriatı ne bileyim, bana şeriat lazım değil” dese kâfir olur 
(Birgivî, 1964:  51-52); Harama helal, helale haram demek veya haram olan şeyin helal 
olmasını arzu etmek; Kur’an’ın âyetlerini sohbetlerde şaka olsun diye ve hoş vakit geçirme 
maksadıyla kullanmak. Mesela “Ey Yahya, kitabını al! (Meryem 19/12) âyetinin mealini 
okuyarak Yahya adlı bir kimseye hitap etmek (Birgivî, 1964: 53); Şahitsiz olarak nikâhlanan 
kadın ve erkeğin “Tanrı ve peygamber şahidimizdir” demesi;21

Birgivî’nin naklettiği bu örnekleri çoğalmak mümkündür. Ancak belli bir fikir vermesi 
bakımından bunların yeterli olduğunu düşünüyoruz. 

3. KÜFRE GİRENLERİN DİNÎ KONUMU
İmam Birgivî, et-Tarikatü’l-Muhammediyye eserinde iman ve küfür sınırını belirlemek 
maksadıyla elfâz-ı küfür kapsamında “Söylenmesi Mahzurlu Olan Sözler” şeklinde bir fasıl 
açmış, burada küfre girenlerin dini konumu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Birgivî, söz 
konusu mahzurlu sözlerin ilkinin “kelime-i küfür” olduğunu ifade etmiş, bu çerçevede, küfrü 
gerektiren sözleri sarf edenlerin dinden çıktığına işaret ederek, bu kimselerin dini konumunu 
belirlemeye gayret etmiştir.

Konuyla ilgili olarak kelime-i küfürden Allah’a sığınmak gerektiğine dikkat çeken Birgivî, 
küfrü kayıtsız şartsız helak eden şeylerin en büyüğü olarak değerlendirir (Birgivî, 2011: 161). 
Bu bağlamda bir kişinin, insanı küfre sokan sözlerden birini kasten ve bilerek söylemesi 
durumunda dinden çıkacağını ve Allah katında bütün amellerinin de geçersiz olacağını ifade 
eder. Ona göre durumu böyle olan bir kimse tövbe etmeye zorlanmalıdır. Küfürden tövbe 
etme ise kişinin dediği sözden rücu etmesi ve dönüş yapmasıdır. Yoksa sadece kelime-i
şahadet getirmesi kâfi değildir. Dinden çıkmadığına dair kendisinin ısrar etmesi de bir nevi 
tövbe sayılır. Şayet bile bile tövbe etmezse hükümdar veya kadı tarafından bu kimsenin katli 
vacip olur ve bu hal üzere tövbesiz öleceği/öldürüleceği için cehennemde ebedî olarak kalır 
(Birgivî, 2011: 351). 

Birgivî’ye göre dinden çıkan kişi, tövbe ederse önceden yaptığı haccı -maddî durumu 
yerindeyse- kaza etmesi gerekir. Fakat namaz, oruç ve zekât gibi önceden yerine getirdiği 
ibadetleri kaza etmesi gerekmez. Dinden çıkmadan önce yapmadıkları ibadetleri ise kaza 
etmesi gerekir. Çünkü günah küfürle paklanıp gitmez. Diğer taraftan Birgivî, dinden çıkan bir 
kimsenin -ister erkek ister kadın olsun- nikâhının bozulacağını, fakat tövbe ettikten sonra 
hülleye22 başvurmadan kocanın yeni bir nikâhla eşini alabileceğini söyler. Bununla birlikte 
Birgivî’ye göre küfür kadından sadır olursa tövbe ettikten sonra kadın nikâha zorlanır. 
Erkekten sadır olursa kadın muhayyerdir. Ayrıca dinden çıkan erkek ve kadının boğazladığı 
hayvanın yenilmesi de haramdır (Birgivî, 2011: 351). 

Öte yandan Birgivî, mahzurlu sözlerin ikincisi olarak “içinde küfür korkusu olan sözler”i yani 
durumu şüpheli olan küfür sözlerini zikreder.  Ona göre bu tür sözlerin küfrü gerektireceğine 
dair kesin bir bilgi olmadığı için, bu sözleri söyleyen kimseler fazla kınanmazlar. Fakat bu 
konuda yine de ihtiyatlı olunmalı, içinde küfür korkusu olan sözleri sarf eden kişilere 
                                                            
21 Birgivî, bu ifadenin “Hz. Peygamber gaybı bilir” şeklinde bir anlama geleceğine, hâlbuki Hz. Peygamber’in ne 
diriyken ne de vefatından sonra gaybı bildiğine dikkat çekerek, bu tür sözleri küfür olarak değerlendirmiştir 
(Birgivî, 1964: 50).  
22 İslam hukukunda “üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi için bir başka erkekle 
evlenmesi” anlamına gelen bir terimidir. 
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ihtiyaten tövbe etmeleri ve nikâhlarını yenilemeleri emredilmelidir. Birgivî, söylenmesi 
mahzurlu olan sözlerin üçüncüsü olarak “Hata yollu küfretme” yani hata ile söylenen küfür 
sözlerini zikreder ve “Allah her yerdedir demek suretiyle O’na mekân İsnat etme”yi buna 
örnek gösterir.  Ona göre bir kişi bu tür küfür sözlerinden birini hata yoluyla söylese bile 
kendisine tövbe ve istiğfar gereklidir (Birgivî, 2011: 351). 

4. KÜFRÜ GEREKTİREN DAVRANIŞLAR (EFÂL-İ KÜFÜR) VE MÜRTEKİB-İ 
KEBİRENİN DİNÎ KONUMU

Efâl-i küfür kavramı, kelam terminolojisinde “İslam dinine aykırı olan ve küfrü gerektiren 
veya kişiyi küfre düşürüp, dinden çıkmasına sebep olan fiil ve davranışları” ifade etmek üzere 
kullanılan bir terimdir.23 Kelam kitaplarında efâl-i küfür konusu mürtekib-i kebîre (büyük 
günah işleyen kimse) meselesi etrafında ele alınıp, incelenmiştir.

Bilindiği üzere mezhepler arasında iman-amel ilişkisi kapsamında ileri sürülen farklı görüşler, 
mürtekib-i kebîre’nin âhiretteki durumunun nasıl olacağı yönünde bir tartışmanın ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Birgivî de bu konuya yer vermiş, buna ilişkin açıklamalarda 
bulunmuştur. 

Birgivî’ye göre Allah ve Hz. Peygamber’in tekzip alameti olarak niteledikleri fiilleri işlemek, 
zarûrât-ı dîniyyeden olan esasları küçümseyici davranışlarda bulunmak küfrü gerektiren 
fiillerdir. Ayrıca küfrü gerektiren herhangi bir fiili şaka ve mizah yolla da olsa işlemek, 
meclisi neşelendirip oradakileri güldürmeye çalışmak, gayr-ı ahlakî ve gayr-ı dinî hikâyeleri 
anlatmaya aşırı istekli olmak, dinî konulara gerekli önemi vermemek gibi şeyler de küfrü 
gerektiren davranışlar arasındadır (Birgivî, 2011: 169). 

Birgivî’ye göre yukarıda zikredilen tutum ve davranışlar içerisinde bulunan kimse küfre girer. 
Bunun dışında mürtekib-i kebire ile ilgili olarak Birgivî, büyük günahların (kebâir) kulu 
imandan çıkarıp küfre sokmayacağını ve kulun taatlarını da boşa çıkarmayacağını, dolayısıyla 
büyük günah işleyenin cehennemde ebedî kalmayacağını belirtir (Birgivî, 2011: 82; Birgivî, 
ts.b: vr. 84a; a.mlf., ts.a: vr. 81b.). Ona göre bu görüşün aksini iddia edenler bid‘atçıdırlar 
(Birgivî, 2011: 93). Nitekim o, “büyük günah işleyenleri, ebedî olarak cehennemde kalacağını 
söyleyenler bid‘atçıdırlar” diyerek bunu açıkça ifade eder (Birgivî, 2011: 93). Bu çerçevede o, 
fâsıkın dini konumu ile ilgili hem Ehl-i Sünnet’in hem de Ehl-i Bid‘atın görüşlerine yer verir. 
İlk olarak Ehl-i Sünnet’in büyük günah işleyen kimseyi “fâsık mü’min” olarak 
değerlendirdiğini söyler.24 Daha sonra konuya ilişkin diğer görüşleri nakleder. Buna göre 
Hâriciyye büyük günah işleyeni “kâfir” kabul etmiştir.25 Hasan Basrî’ye göre bu kimse 
                                                            
23 Kelâmcılar ve İslâm hukukçuları insanların bazı hareket, kıyafet ve davranışlarını küfre alamet saymışlardır. Bu 
fiillerin bir kısmını ise Hıristiyan, Yahudi, Mecûsî, Brahmanist ve putperest toplumlara benzemek amacıyla 
yapılan hareket ve davranışlar oluşturmaktadır. Kelâmcılar ve fıkıhçılar Hz. Peygamber’in “Kim bir topluluğa 
(düşüncesi, giyimi, hareket vs.) benzerse onlardandır” ile “Müşriklere benzemeyin, bıyıklan kısaltın, sakalları 
uzatın” mealindeki hadisleri esas alarak bir takım davranışları küfür alâmeti olarak kabul etmişlerdir. Küfre 
alâmet sayılan bu tür hareketler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kılavuz, 1996: 204-212. 
24 Selef âlimleri ve hadisçiler ise Ehl-i kıbleden, zina, hırsızlık vb. büyük günah işleyenlerin kâfir değil, günahkâr 
mümin sayılacağını söylemişlerdir. Bkz. Eş‘ârî, 2006: 171; Bağdâdî, 2007: 354; Sâbûnî, 2005: 171; İbn Teymiyye, 
2012: 124. 
25 Hâricîler’e göre büyük veya küçük günah işleyen kimse, kâfir olur ve sonsuza dek cehennemde kalır. Ayrıca 
bütün günahlar küçük büyük ayrımı olmaksızın gerçekte isyan etme anlamında tek bir isimdir. Bu görüşleri 
nedeniyle onlar,  Hz. Âişe, Talha, Zübeyr, Hz. Ali, Muâviye ve taraftarlarının birbirleriyle yaptıkları savaş ve 
tahkim (hakem olayı) meselesinde Allah’ın hükmünü terk edip, insanları hakem kılmaları sebebiyle günah 
işlediklerini, bu günahları nedeniyle imandan çıkıp küfre girdiklerini ve cehennemde ebedî kalacaklarını iddia 
etmişlerdir (Eş‘ârî, 2006: 10-11, 59, 253; Bağdâdî, 2007: 81, 327; Şehristânî, ts.: 1/106-107; İbn Hazm, 1999: 
1/370; Nesefî, 2012: 398-399). 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 570 June 1-2, 2021



 

münafık, Mu‘tezile’ye göre ise ne mümin ne kâfirdir. Ayrıca Mu‘tezile, durumu böyle olan 
bir kimsenin imanının durdurulduğunu, tevbe ettiği takdirde mümin, tevbe etmediği takdirde 
kâfir olacağını iddia etmişlerdir (Birgivî, ts.a:  vr. 12a-12b.Krş. Kâdî Abdülcebbâr, 2001: 471; 
Malatî, 1997: 36). Bir diğer ifadeyle onlar, büyük günah işleyenin imandan çıktığını ama 
küfre de girmediğini, iki konum (iman ve küfür) arasında bir konumda (el-menzile beyne’l-
menzileteyn) yer aldığını savunmuşlardır. Bu anlayışa göre büyük günah işleyen kimsenin 
âhiretteki durumu, ölmeden önce işlediği günahlardan dolayı tövbe edip etmemesine bağlıdır. 
Dünyadan ayrılmadan önce tövbe ederse sevap almaya hak kazanır. Şayet tövbesiz ölürse 
kâfirler gibi cehennemde ebedî olarak kalır.26 Fakat azabı kâfirlerinkinden daha hafif olur 
(Kâdî Abdülcebbâr, 2001: 450-451; Suphi, 1985: 1/63; Nesefî, 2012: 374).

Birgivî, Mu‘tezile’nin bu görüşlerinin aksine Ehl-i Sünnet’in fâsıkı mümin kabul ettiğini 
söyler (Birgivî, ts.a: vr. 12a-12b.Krş. Hayyât, 1993: 165; Kâdî Abdülcebbâr, 2001:. 471; 
Malatî, 1997: 36). Ona göre bunlar arasında doğru ve isabetli olan görüş elbette Ehl-i
Sünnet’in benimsediği görüştür. Birgivî, bu görüşün doğruluğunu iman, tasdik, ikrar ve fısk 
kavramları üzerinde durarak çeşitli açılardan ispatlamaya çalışır. 

Birgivî’ye göre kul fıskı ve masiyeti sebebiyle kâfir olmaz. Çünkü iman ikrar ve tasdiktir. 
İkrar ve tasdik ise kalıcıdır. Bu durum da iman fısk ve masiyetle ortadan kalkmaz (Birgivî, 
ts.b: vr. 84a; a.mlf., ts.a: vr. 12a-12b.). Yine bu bağlamda Birgivî, “…Kâfir olanlara gelince: 
Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, 
birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır.” (Bakara 
2/26) âyetini tefsir ederken, âyette geçen “fâsık” kelimesinin üzerinde durur ve Ehl-i
Sünnet’in bakış açısına göre açıklamaya çalışır. Birgivî’ye göre lügatte “çıkmak” anlamına 
gelen fısk kelimesi, şeriattta büyük günah işlemek suretiyle Allah’ın emirlerinin dışına 
çıkmak demektir. Bu fiili işleyen kimseye ise fâsık denir. Bu kişi büyük günahı ya 
hoşlanmadığı halde ya da alışkanlıktan ötürü aldırış etmeden işler veyahut da doğru bir iş 
(helal) gibi görerek işler. Birgivî, bu üç ihtimali sıraladıktan sonra hoşlanmadan ya da 
alışkanlıktan ötürü büyük günah işleyeni “günahkâr mümin”; büyük günahı doğru bir iş 
(helal) kabul edip işleyen kişinin ise “kâfir” olacağını söyler (Birgivî, ts.a:. 38b). Birgivî’ye 
göre kul, büyük günah işlemesi nedeniyle günahkâr olsa bile Allah Teâlâ tarafından kulun 
bağışlanması umulur. Çünkü Allah, sadece kendine şirk (eş ve ortak) koşulmasını ve küfrü 
bağışlamaz. Bununun dışındaki günahları dilediği kimse için bağışlar. Hatta kişinin işlediği 
büyük günahların -tövbe etmese bile- bağışlanması umulur (Birgivî, 2011: 83; a. mlf., 1964: 
27). Bu sebeple ona göre büyük günah işleyen kişi tövbe etmeden ölürse, onun durumu 
Allah’ın dilemesine kalmıştır, dilerse onu affedip, cennetine koyar; dilerse günahı miktarınca 
cezalandırır ve sonra cennetine koyar. Bu nedenle büyük günah işleyen kişi, lanetlenemez ve 
cehennemde de sonsuza dek kalmaz (Birgivî, ts.b: vr. 85b; a. mlf., 1964: 27). 
Amelleri imandan ayrı olarak değerlendiren Birgivî’ye göre Hâriciyye ve Mu‘tezile’nin 
aksine adam öldürmek ve zina etmek gibi büyük günah işleyen bir mümin, bunları işlemeyi 
helal görmedikçe yani haramı helal saymadıkça imandan çıkmaz ve mümin olma vasfını 
kaybetmez. Ancak bu tür günahları helal görerek işlerse kâfir olur (Birgivî, 1964: 27. Krş. 
Nesefî, 2012: 406). Zira Allah Teâlâ şirki ve küfrü affetmez, geri kalan günahlardan dilediğini 
bağışlar (Birgivî, ts.b: vr. 85b; a. mlf., 1964: 27). 

Öte yandan Birgivî, Mu‘tezîle’nin “Hayır! Kim bir kötülük (seyyie) eder de kötülüğü 
kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktirler (ashâbu’n-nâr). Onlar orada 

                                                            
26 Mu‘tezîle’nin genel yaklaşımı bu olmakla birlikte Muhammed b. Şebib el-Basrî, es-Sâlihî ve el-Hâlidî gibi bazı 
Mu‘tezîle âlimleri büyük günah işleyenlerin cezası hakkında kararsız kalmışlardır. Ayrıca onlar, bu gibi kimselerin 
günahlarının Allah tarafından tövbesiz bağışlanabileceğine de cevaz vermişlerdir (Bağdâdî, 2007: 121; Cüveynî, 
1995: 152). 
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devamlı kalırlar.” (Bakara 2/82) âyetini delil göstererek, “seyyie” ile büyük günahlardan 
birinin kastedildiğini, işlenen bu günahın sahibinin güzel amellerine galip geleceğini ve onu 
kuşatacağını, bu yüzden bu kişinin cehennemde ebedî kalacağını iddia ettiklerini söyler 
(Birgivî, ts.a: vr. 81b. Krş. Zemahşeri, 2002: 84; Kâdî Abdülcebbâr, 1185: 1/97).  
Mu‘tezile’nin bu görüşüne katılmayan Birgivî, bu âyetin büyük günah işleyenin cehennemde 
ebedî kalacağına delalet etmediğini belirtir. Ona göre âyette geçen “ashâbu’n-nâr” ifadesi 
büyük günah işleyen kimseyi kapsamadığı gibi yine âyette geçen “seyyie” ifadesiyle de büyük 
günah değil “küfür” olarak yorumlamak gerekir. Çünkü işlenen günahın kişiyi her yönüyle 
kuşatması ancak kişinin küfre düşmesi durumunda söz konusu olur (Birgivî, ts.a: vr. 81b). 
Birgivî’nin bu yaklaşımı Ehl-i Sünnet’in genel prensibini yansıtmaktadır. Çünkü Sünnî 
âlimler, âyette geçen “seyyie”’den maksadın, şirk veya küfür olduğunu, dolayısıyla âyette 
kastedilenin Allah’a ortak koşup da günahı kendisini çepeçevre kuşatan ve bu şirk günahıyla 
ölen kimse olduğunu, böyle bir kimsenin ise cehennemde ebedî kalacağını söylemişlerdir 
(Mâtürîdî, 2004-2010: 1/167; Nesefî, 2006: 1/104). Ayrıca Birgivî, küçük günahlardan dolayı 
bir müminin ceza görüp görmeyeceği meselesine de yer verir ve herhangi bir âlim veya 
mezhep ismi zikretmeksizin konuyla ilgili ileri sürülen görüşleri nakleder. Bu çerçevede 
Birgivî, bazı âlimlerin büyük günahlardan uzaklaştıkça küçük günahların temizleneceğini 
gerekçe göstererek, küçük günahlardan sakınmanın gerekli olmadığını, bu nedenle bu tür 
günahlardan dolayı kişinin cezalandırılmayacağını iddia ettiklerini söyler (Önal, 2019: 177). 
Ancak Tefsîr’inde bu görüş sahiplerinin Mu‘tezile olduğunu açıkça zikreder (Birgivî, ts.a: vr. 
81b.). Kaynaklarda da bu görüşü benimseyenlerin Mu‘tezile olduğu ifade edilir. Onlara göre 
eğer işlenen büyük günah olursa, kişi imandan çıkar, fakat küfre girmez. İki konum arasında 
bir yerdedir (el-menzile beyne’l-menzileteyn). Bu kişi ne mümin ne de kâfirdir, ikisi arasında 
bir konumda fâsıktır.27 Eğer işlenen küçük günah olursa ve büyük günahlardan sakınırsa, 
küçük günahından dolayı ceza görmesi câiz olmaz. Ancak büyük günah işlerse, bu durumda 
da onun affedilmesi uygun düşmez (Nesefî, 2000: 61; a. mlf., 2006: 1/76)

Birgivî’nin naklettiği bir diğer görüş ise Ehl-i Sünnet’in görüşüdür. Bu anlayışa göre küçük 
günahlardan sakınmak gerekir. Çünkü müfessirler, Kur’an’da kebîre (büyük günah) ile ilgili 
geçen ibareleri şirkin çeşitlerine hamletmişlerdir. Bu bakımdan büyük günahlardan 
sakınmakla küçük günahların affedileceği kesin değildir. Birgivî, bu iki görüşü naklettikten 
sonra Ehl-i Sünnet’in büyük günahlardan kaçınmakla beraber kişinin küçük günahlar 
sebebiyle cezaya maruz kalmasını mümkün gördüğünü söyler. Bu görüşü daha doğru ve 
isabetli bir görüş olarak değerlendirir (Birgivî, 2011: 83, 149. Ayrıca bkz. Nesefî, 2000: 61; a. 
mlf., 2012: 397). 

Birgivî, büyük ve küçük günahların hangileri olduğu hususunda detaylı bir bilgi vermez. 
Konuyla ilgili olarak iki çeşit günahın ayrı ayrı tespit edilmeye çalışılsa bile bu hususta kesin 
bir nass bulunmadığı için sayılarının kesin olarak bilinemeyeceğini; bu nedenle bu hususta 
âlimler arasında ihtilaf olduğunu söyler. Bu çerçevede büyük günahların sayısının kimine 
göre yetmişyedi, kimine göre yüz, kimine göre de yediyüz olarak belirlendiğini belirtir 
(Birgivî, 2011: 149-150). Birgivî, büyük günah işleyeni mümin olarak değerlendirdiği için 
ister salih ister fâsık ve günahkâr olsun her müminin ardında namaz kılmayı caiz görür. Fakat 
salih kimsenin ardında kılmanın daha uygun olduğunu söyler. Diğer taraftan Birgivî, ister 
salih ister fâsık olsun ölen her müminin cenaze namazının kılınması gerektiğini de belirtir 
(Birgivî, 1964: 28.).

                                                            
27 Mu‘tezîlî âlimler bu durumu şu şekilde izah ederler: Amel imandan bir cüz olduğu için amel olmadan iman 
gerçekleşmez. Allah’a isyan ile iman da bir arada bulunamaz. Bu yüzden ameli terk eden veya büyük günah 
işleyen kişi imandan çıkmıştır, fakat küfre de girmemiştir. İman ile küfür arasında bir yerde yani fısk 
mertebesindedir. Bu nedenle bu kişiye mümin veya kâfir ismi değil fâsık ismi verilir (Hayyât, 1993: 165; Kâdî 
Abdülcebbâr, 2001: 471; Malatî, 1997: 36). 
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Görüldüğü üzere amelleri imandan bir cüz kabul etmeyen Birgivî, büyük günah işleyen 
kişinin dinî konumunun ne olacağı meselesini de iman amel münasebeti çerçevesinde 
değerlendirmiş, küçümseme ve haramı helal saymadıkça bu kimsenin mümin olma vasfını 
yitirmeyeceğini önemle belirtmiştir. Ayrıca Tövbe etmeden ölen günahkâr kimsenin âhiretteki 
durumunun Allah’ın dilemesine kaldığını, dilerse onu affedip, cennetine koyacağını, dilerse 
günahı miktarınca cezalandırıp, sonra cennetine koyacağını; bu nedenle büyük günah işleyen 
kişinin cehennemde ebedî kalmayacağını ifade ederek, bu konuda Ehl-i Sünnet geleneğini 
devam ettirmiştir.

SONUÇ: 

Hanefî-Mâtürîdî bilginlerden biri olan İmam Birgivî, eserlerinde tekfir konusuna geniş 
yer ayırmış,  konuyu iman-bid‘at-küfür ilişkisi, küfrü gerektiren söz ve davranışlar ve 
mürekib-i kebîrenin dinî konumu bağlamında ele almıştır. Mürekib-i kebîre hakkında
Mu‘tezile ve Hâricîler’e karşı çıkmış, İmanı “kalp ile tasdik ve dil ile ikrar” şeklinde 
tanımlayarak, ameli imandan ayrı değerlendirmiştir. O, bu tanım gereğince kalbinde tasdik 
bulunan kişiyi işlediği günah sebebiyle (mürtekibi kebîre) Mu’tezile’nin iddia ettiği gibi fâsık 
ya da Hâriciler’in iddia ettiği gibi kâfir olarak nitelendirmemiş, onu tekfir etmeyip Müslüman 
kabul etmiş, bu kişinin ahretteki durumunun Allah’ın iradesine kaldığını, dilerse onu 
affedeceğini, dilerse işlediği günahı miktarınca cezalandırıp daha sonra cennetine koyacağını 
savunmuştur. Bu yaklaşımıyla Birgivî, genelde Ehl-i Sünnet özelde Hanefî-Mâtürîdî 
geleneğini devam ettirmiştir. Bununla birlikte Birgivî, özellikle bid‘at-iman-küfür ilişkisi ile 
tasavvuf-bid‘at ilişkisi gibi konular söz konusu olduğunda iman-küfür-bid‘at sınırının 
tespitinde oldukça hassas davranmış, bu konuda sert bir tutum sergilemiştir. Nitekim o, 
eserlerinde Allah’ın zâtı ve sıfatları, kelamı, peygamberlere iman, küfür, şeriat, ahkâm, âhiret 
ahvali, devlet başkanları, fısk ve zülüm işleyenler, bela ve musibetler ve bunun gibi çeşitli 
konular hakkında küfrü gerektiren söz (elfâz-ı küfür) ve davranışların (efâl-i küfür) neler 
olduğunu ayrıntılı olarak açıklamaya çalışmıştır. Onun misal verdiği küfrü gerektiren söz ve
inançlara yönelik açıklamalara bakıldığında küfrü gerektiren söz ve davranışları genel olarak 
ulûhiyyet, nübüvvet, ahiret, ibadetler ve sahabeler olmak üzere beş grupta değerlendirdiği 
anlaşılmaktadır. 

Birgivî, hakkında kesin bir nass bulunmayan, bu nedenle şüpheli olan ve 
anlaşılmasında zorluk bulunan ihtilaflı bazı konularda Sünnî akideye uymayan birtakım inanç 
ve tutumları küfür olarak değerlendirmiştir. Bazı mezhep ve tarikat mensuplarını da 
benimsedikleri görüşleri ve sergiledikleri tutum ve davranışları sebebiyle tekfir etmiştir. Onun 
tekfir konusunda katı ve sert bir yol izlemesi, inanç ve bid‘atlarla ilgili konularda çok hassas 
davrandığını, yersiz tekfirde bulunduğunu, bu konuda aşırıya kaçtığını göstermektedir. 
Dolayısıyla Birgivî’nin küfür olarak nitelendirdiği inanç ve davranışlara yönelik aşırıya varan 
görüşlerinin Ehl-i Sünnet’in tekfir meselesinde temel prensip kabul ettiği “Ehl-i kıble tekfir 
edilemez” esasıyla telif edilmesi oldukça güç görünmektedir. Çünkü genelde Ehl-i Sünnet 
özelde Hanefî-Mâtürîdî âlimlerinin çoğunluğu bu prensip gereğince küfrü açık olan kişi ve 
mezhepleri tekfir etmişler, küfrü açık olmayanları ise küfre nisbet etmemiş, zarûrât-ı 
dîniyyeyi kabul etmekle birlikte bunlardan herhangi birini ortadan kaldırma sonucunu 
doğurmayan farklı yorumları benimseyenleri ehl-i kıbleden kabul etmişlerdir. Ayrıca Sünnî 
akideye uygun olmayan inançları benimseyenleri de sadece İslâm’ın dosdoğru yolundan 
sapmış gruplar anlamında “Fırak-ı Dâlle” veya “Ehl-i Bid‘at” şeklinde nitelendirmiş, ehl-i
kıbleden olan Müslümanların küfre nisbet edilmesini uygun görmemişlerdir. 

Bu açıdan bakıldığında Birgivî’nin tekfir meselesindeki sert tutumu, genelde Sünnî özelde 
Hanefî-Mâtürîdî geleneğinden uzaklaşıp, selefî çizgiye yakınlaştığına dair bir izlenim 
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vermektedir. Her ne kadar bu durum, Birgivî’nin Ehl-i Sünnet kelam geleneğinden bazı 
konularda farklı düşündüğünü gösterse de selefîlerden etkilendiği göstermez. Çünkü 
Birgivî’nin eserleri incelendiğinde, küfrü gerektiren lafızlar ve davranışlar konusunda 
Selefîleri değil, müteahhir Hanefî fukahayı takip ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Birgivî, 
fıkıh ilminin de ilgi alanına giren bu tür itikadî meselelere kelamî bir perspektiften daha 
ziyade Hanefî fıkhı perspektifinden yani fakih kimliğiyle yaklaşmış, meseleleri açıklarken 
daha çok müteahhir Hanefî fıkıh ve fetva kitaplarından istifade etmiştir. Bu bakımdan 
Birgivî’nin tekfire sıkça başvurmasında selefîlerin görüşleri değil Hanefî müteahhir fukahanın 
verdikleri sert ve yersiz fetvaların etkili olduğunu söylemek daha makul görünmektedir. 
Çünkü Ehl-i Sünnet kelâmcıları ile mezhep imamları ve onları takip eden ilk fukahanın 
çoğunluğu tekfir konusunda temkinli, mutedil ve insaflı hareket etmeye, tekfirden kaçınmaya 
gayret etmişlerdir. Halbuki müteahhir fukaha, tekfir meselesinde ilk devir âlimlerinin 
yaklaşımına oranla daha sert bir tutum sergilemişler, birçok şahsı ve topluluğu ayet ve 
hadislerle temellendirmeden yersiz tekfir etmişlerdir. Birgivî de fukahanın bu yaklaşımının 
etkisinde kalarak, bid‘at olan her hareketin, her kanaatin ve her sözün ardında küfür 
bulunacağına dikkat çekmiş, kendi din anlayışına uymayan görüşleri çoğu zaman küfürle 
nitelendirmiş ve sahiplerini de tekfir etmiştir. Bu çerçevede o, Ehl-i Bid‘at kabul edilen 
mezheplerin Sünnî akideye aykırı olan görüşlerini “itikatta bid‘at”, Kur’ân ve Sünnet’e aykırı 
olarak değerlendirdiği bazı uygulamaları da “amelde bid‘at” olarak değerlendirmiş, bunların 
bir kısmının küfür olduğunu ifade ederek, Ehl-i Bid‘at olarak değerlendirdiği bazı mezhep 
mensuplarını tekfir etmiştir.
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ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK SABIR ÜZERİNE PSİKO-KELAM 
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SEMANTIC ANALYSIS WITH PSYCHO-KALAM CONTENT ON 
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ÖZET

Kur’an’da dünyanın imtihan, ahiretin ise ceza ve mükâfat yurdu olduğu, bu anlamda 
insanın başıboş bırakılmadığı, Allah’a kulluk etmek üzere yaratıldığı ve bu konuda hesaba 
çekileceği bildirilmektedir Ayrıca imtihanın bir gereği olarak insanların çeşitli musibetlerle 
deneneceğine de dikkat çekilmekte, bunlarla nasıl baş edileceği de ayrıntılı olarak 
açıklanmaktadır (Enbiyâ 21/16; Zâriyât 51/56-58; Mülk 67/2; Zilzâl 99/7-8). Bu çerçevede 
Kur’an’da insanlar musibetlerin görünen ve görünmeyen manaları üzerinde düşünmeye teşvik 
edilmekte, bunlardan bir kısmının imtihan, bir kısmın ibret almaya yönelik olduğu 
belirtilerek, insanın iç dünyasında nasıl anlamlandıracağına dair yol gösterilmektedir. Öte 
yandan birçok ayette peygamberlerin bile çeşitli musibetlerle denendiğine dikkat çekilmekte, 
bunlara karşı sabredip Allah’a sığınmaları emredilmekte, bunu yerine getirenlerin kazançlı 
olacağı ifade edilmektedir (Âl-i İmrân 3/159; Nahl 16/99; Yûsuf 12/18; Sâd 38/41-44; Zümer 
39/10). Kur’an’da sabrın emredilmesi insanlar için birçok faydası olduğunu göstermektedir. 
Nitekim günlük yaşantımıza baktığımızda da özellikle zor zamanlarda sabrın ahlâkî faziletlere 
kaynaklık etmesi, düşünce, çalışma ve sosyal hayatta önemli bir yere sahip olması 
bakımından insan üzerinde dünyevî ve uhrevî birçok fayda sağladığına müşahede etmekteyiz. 

İslam düşüncesinde seçkin bir konuma sahip olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 
672/1273) de Kur’an’ın bu bakış açısından hareket ederek, bu duruma dikkat çekmekte, 
insanların özellikle çaresiz ve aciz kaldığı zor durumlarla başa çıkmada sabrın manevî destek 
sağlaması bakımından insan psikolojisi üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır. Bu çerçevede 
musibetlerle başa çıkmada sabrın önemine ve insan üzerindeki olumlu etkilerine 
değinmektedir. Bu teorik zeminden hareketle bu çalışmada Mevlânâ düşüncesinde sabrın 
önemi ve hikmetleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda sabrın hangi anlamlara geldiği, 
bireysel ve toplumsal olarak ne gibi işlevlere sahip olduğu, sabır üzerinden insanlara ne tür 
mesajlar verildiği tespit edilmeye çalışılacaktır. Bu sayede araştırmamızın, günümüzde tüm 
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dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yüzünden çaresizlik, acizlik, korku ve endişe vb. 
psikolojik travmaların yaşandığı bu zor zamanlarda bizlere moral ve motivasyon anlamında 
manevî destek sağlayacağını ümit ediyoruz.

Anahtar Kelimeler: Din, İslam, Kur’an, Musibet, Sabır, Mevlânâ

ABSTRACT 

In the Qurʾān, it is reported that the world is a test and the hereafter is a home of 
punishment and reward, in this sense, man is not left adrift, he is created to worship Allah and 
will be taken into account in this regard (al-Anbiyyāʾ21/16; al-Dhāriyāt 51/56-58; al-Mulk 
67/2). In this context, in the Qurʾān, people are encouraged to think about the visible and 
invisible meanings of calamities, some of them are meant to be a test, some of them are meant 
to be an example, and some of them are shown the way of how to make sense of man's inner 
World. On the other hand, many verses note that even prophets are tried with various 
calamities, they are commanded to be patient against them and seek refuge in Allah, and it is 
stated that those who do so will be profitable (Āl-‘Imrān 3/159; al-Nahl 16/99; Yūsuf 12/18; 
Sād 38/41-44; al-Zumar 39/10). The commandment of patience in the Qurʾān shows that there 
are many benefits for people. As a matter of fact, when we look at our daily life, we see that 
patience provides many earthly and otherworldly benefits to man, especially in difficult times, 
in terms of being the source of moral virtues, having an important place in thought, work and 
social life. Mawlānā Jalāl al-Dīn Rūmī (d. 672/1273) also acts from this point of view of the 
Qurʾān, drawing attention to this situation, focusing on the impact of patience on human 
psychology in terms of providing spiritual support in dealing with difficult situations in which 
people are especially helpless and incapable. Based on this theoretical background, this study 
will focus on the importance and wisdom of patience in Mawlānā thinking. In this context, it 
will be tried to determine what meaning patience has, what functions it has individually and 
socially, what messages are given to people through patience.  

Keywords: Religion, Islam, Qurʾān, Plague, Patience, Mawlānā

GİRİŞ

İnsanoğlu hastalıklar, deprem, sel felaketi, ölümler vb. bela ve musibetlere maruz 
kaldığı zor zamanlarında fıtratı gereği güven duygusunu kaybeder, endişe ve korkuya kapılır, 
kendini güçsüz, aciz ve çaresiz hisseder. Bir an önce iç dünyasında hissettiği elemi, üzüntüyü 
ve kederi hafifletecek, kendisini teselli edecek, kendine güven verecek kudretli, güçlü, aşkın 
ve yüce bir varlığa yönelme ve ona sığınma ihtiyacı duyar (Hökelekli, 1998: 87 Peker, 2018: 
77-78). İşte din de inanan kişinin bu ihtiyacını karşılar. Çünkü din insanlara bir anlam, gaye 
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ve amaç sunar. Öte yandan bireye günlük hayatta maruz kaldığı bela ve musibetleri anlamlı ve 
değerli kılarak olumlu bir referans çerçevesi sunar, onlarla başa çıkmada, çekilen elem ve 
ıstırapları hafifletmede yardımcı olur, teselli ve ümit verir, ruhunu sakinleştirir (Pazarlı, 1982: 
39). Bu açıdan dinin insanın içsel huzurunun temininde ve yaşam sürecini sağlıklı bir şekilde
tamamlaması açısından büyük önem arz ettiği söylenebilir. Yüce Allah Kur’an’da dünyanın 
imtihan yurdu, ahiretin ise ceza ve mükâfat yurdu olduğunu (Enbiyâ 21/16; Zâriyât 51/56-58; 
Mülk 67/2; Tîn 95/4-5; Zilzâl 99/7-8), imtihanın bir gereği olarak insanları ölüm, hastalık, 
korku, açlık, üzüntü ve yoksunluk vb. çeşitli musibetlerle imtihan edeceğine dikkat çekmekte 
(Bakara 2/155; Al-i İmran 3/186); ayrıca bu tür zor zamanlarla nasıl baş edileceğini de detaylı 
olarak açıklamaktadır. Bu bağlamda insanları musibetlerin görünen ve görünmeyen manaları 
üzerinde düşünmeye ve tefekkür etmeye teşvik etmekte, bunlardan bir kısmının imtihan, bir 
kısmın ibret ve ders almaya yönelik olduğuna işaret ederek, bu tür hadiselerin nasıl 
yorumlanması gerektiğine dair bizlere yol göstermektedir. Öte yandan birçok ayette 
peygamberlerini bile musibetlerle imtihan ettiğine dikkat çekerek, onların örnekliği üzerinden 
musibetlere karşı nasıl bir tutum sergilemek gerektiğini bizlere anlatmaktadır (Âl-i İmrân 
3/159; Nahl 16/99; Ankebut 29/58-59; Zümer 39/10). Bu anlamda ideal tavır olarak Hz. 
Eyyûb ve Hz. Ya‘kûb gibi peygamberleri örnek göstererek tıpkı onlar gibi başa gelen 
musibetlere karşı yakınmadan ve sızIanmadan sabretmek ve Allah’a sığınmak gerektiğini 
müminlere tavsiye etmektedir (Yûsuf 12/18; Sâd 38/41-44).  

Kur’an’da başta peygamberler olmak üzere salih kullara sabrın emredilip bunun 
karşılığında hesapsız mükâfatların verileceğinin vaad edilerek sabır üzerinde önemle 
durulması (A’râf 7/125-126; Yûsuf 12/56, 90; Sâd 28/44; Kalem 68/48-50), insanlar için 
birçok faydası olduğunu göstermektedir. Nitekim günlük yaşantımıza baktığımızda da 
özellikle zor zamanlarda bu tür değerlerin ahlâkî faziletlere kaynaklık etmesi, düşünce, 
çalışma ve sosyal hayatta önemli bir yere sahip olması bakımından insan üzerinde dünyevî, 
uhrevî, rûhî, ahlâkî ve ferdî birçok fayda sağladığına müşahede etmekteyiz. Bu nedenle 
özellikle günümüz şartlarında Müslümanlara lazım olan ve manevî olarak sarılmaları gereken 
en önemli hasletler arasında bunları sayabiliriz. Zira fani ve geçici olan bu imtihan yurdunda 
nimet, iyilik ve ihsan ile çaresizlik, yoksulluk ve sıkıntı arasına sıkıştırılmış bir hayatın 
yaşandığı bir gerçektir (Önal, 2008: 439-466). 

İslam düşüne tarihinde seçkin bir konuma sahip olan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de 
Kur’an’ın bu bakış açısından hareket ederek, bu duruma dikkat çekmekte, insanların özellikle 
çaresiz ve aciz kaldığı zor durumlarla başa çıkmada sabrın manevî destek sağlaması 
bakımından insan psikolojisi üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda belâ ve 
musibetleri nasıl okumak ve anlamlandırmak ve bunlara karşı nasıl bir tutum içinde olmak 
gerektiği, bunlarla başa çıkmada sabrın önemine değinmekte ve bizlere tavsiye niteliğinde 
önemli açıklamalarda bulunmaktadır. 

Bu çalışmada yukarıdaki teorik zemin dikkate alınarak, Mevlânâ’nın düşünce sisteminde 
imtihanın bir gereği olarak bela ve musibetlerle başa çıkmada “sabır” kavramı ele alınarak; bu 
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kavramın hangi anlamlara geldiği, bireysel, toplumsal ve psikolojik olarak ne gibi işlevlere 
sahip olduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. 

1. İMTİHANIN BİR GEREĞİ OLARAK BELA VE MUSİBETLER

Mevlânâ’nın eserlerinde üzerinde durduğu en önemli hususların başında bu dünyanın imtihan 
ahiretin ise imtihan yurdu olduğu gerçeği gelmektedir. Ona göre Yüce Allah, bu dünyayı 
insanları imtihan etmek için yaratmıştır. Bu nedenle içinde bulunduğumuz dünya imtihan 
yurdudur, anlamsız ve boş yere yaratılmış değildir (Mevlânâ 1995: 1/179; 2/99; 6/ 7; a. mlf, 
1994: 45). Nitekim o dünyanın imtihan, ahretin ise mükâfat ve caza yurdu olduğunu şu 
beyitiyle dile getirmektedir: “İlk âlem (dünya), imtihan ·âlemidir. İkinci âlem (ahiret) şunun, 
bunun yaptıklarının mükâfat ve cezasını görme âlemidir.” (Mevlânâ, 1995: 2/75).
Mevlânâ’nın üzerinde durduğu bu imtihan gerçeği, Kur’an’da da âlemin anlamsız ve boş yere 
yaratılmadığı, hayatın bir imtihandan ibaret olduğu, insanın denenmek için yaratıldığı, bu 
anlamda Allah’ı tanımak ve O’na kulluk vazifesinden hesaba çekileceği şeklinde çeşitli 
ayetlerle vurgulanmaktadır (Enbiyâ 21/16; Zâriyât 51/56-58; Mülk 67/2; Tîn 95/4-5; Zilzâl 
99/7-8). Bu ayetlerden hareketle âlemin yaratılma hikmetinin imtihan olduğunu ifade eden 
Mevlânâ, içinde bulunduğumuz dünyayı, mahkeme koridoruna da benzetir ve bunu şu 
ifadeleriyle dile getirir: “Biz, takdir kadısının şu dehlizinde Bela ve Elest davalarını görmek 
için duruyoruz. Biz, Bela dedik sınama yönünden işimiz ve sözümüz, bunu görmek, bunu 
bildirmekten ibarettir. Neden kadı’nın dehlizinde durmaktayız? Biz şahit olmak için gelmedik 
mi? Ey şahit, niceye bir kadı’nın dehlizinde hapis olacaksın? O şahadeti ver de kurtul! Seni 
buraya şunun için çağırdılar ki inat etmeyesin, o şahadette bulunasın. Halbuki sen, inadından 
şu daracık yerde oturmuş, elini bağlamış, dudağını yummuşsun.” (Mevlânâ, 1995: 5/18).

Mevlânâ’ya göre imtihanın konusu, insanın Rabbini bilmesi (marifetullah) ve O’na olan 
kulluk vazifesini yerine getirmesidir (Mevlânâ, 1995: 3/238, 243; a. mlf., 1994: 17-18). Bu 
bağlamda Mevlânâ, Allah’ın insanları kendisine kulluk edip ibadet etsinler diye yarattığını 
ifade ederek, O’nun bizden bunu istemesinde herhangi bir fayda veya menfaat gözetmediğini, 
bizim kulluğumuza ve ibadetlerimize de muhtaç olmadığını da önemle vurgular (Mevlânâ, 
1995: 2/134). İnsanoğlunun Tanrı’ya karşı temel görevinin kulluk ve ibadet olduğunu ise şu 
beyitleriyle dile getirir: “Mademki insanın yaratılmasındaki maksat, Tanrı’ya ibadet 
etmesidir, şu halde ibadetten ibadete yanaşmayan kişinin yeri cehennemdir. İnsan, her işi 
yapabilir, fakat yaratılmasındaki maksat ibadettir. ‘Ben, insanları, cinleri ancak bana ibadet 
etsinler diye yarattım’ (Zâriyât 51/56) ayetini okusana. Âlemin yaratılmasındaki maksat, 
ibadetten başka bir şey değil!” (Mevlânâ, 1995: 3/243. Ayrıca bk. a. mlf., 1994: 17-18);
“Sözümüzü kabul edecek yahut etmeyeceksiniz. Biz buna aldırış etmeyiz. Aldırış ettiğimiz şey 
Tanrı’ya teslim olmak, fermanını yerine getirmektir. Bize o kulluğu o buyurdu… Bu söz 
söylememiz kendiliğimizden değil ki! Canımız, onun emrini yerine getirmek için... Bunun için 
yaşıyoruz, bunun için yaratıldık. Kuma tohum ek dese bile biz ekeriz.” (Mevlânâ, 1995: 
3/238). 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 579 June 1-2, 2021



 

Mevlânâ’ya göre bu kulluk görevi, sadece namaz, oruç, hacc, kurban vb. ibadetlerden 
müteşekkil değildir. Bunların yanı sıra imtihanın bir gereği olarak hayatın farklı zamanlarında 
maruz kalınan bela ve musibetlere karşı sabretmek, Allah’a olan gönülden bağlılığı devam 
ettirmek, O’nun takdirine razı olmak, verdiği nimetlere karşı şükretmek vb. tutum ve 
davranışları da kapsamaktadır. Çünkü Allah imtihanın bir gereği olarak kullarını çeşitli bela 
ve musibetlerle denemekte, kulluk görevini yerine getirip getirmediği hususunda 
denemektedir. Bu durum Kur’an’da insanın ölüm, hastalık, korku, açlık, üzüntü ve yoksunluk 
gibi çeşitli bela ve musibetlerle sınava tabi tutacağı şeklinde dile getirilmektedir (Bakara 
2/155; Âl-i İmrân 3/186). Dinin bu hakikatinden hareket eden Mevlânâ da eserlerinde bela ve 
musibetlerin birer imtihan vesilesi olarak değerlendirmektedir (Mevlânâ, 1995: 1/382; a. mlf., 
1992: 2/171; 4/24, 294; a. mlf., 1995: 5/146; 6/384; a. mlf., 1965: 168). Bu bağlamda bu 
dünyanın yaratıldığından beri çeşitli musibetlerle çevrildiğine; insanın çeşitli bela, sıkıntı, 
dert, keder ve musibetler arasına sıkıştırılmış bir hayat sürmesinin kaçınılmaz olduğuna şu 
mısralarıyla dikkatimiz çekmektedir: “Bir rahata kavuşurum ümidiyle nereye kaçsan orada 
önüne bir afet çıkar. Afetsiz, felaketsiz hiçbir köşe yoktur. Allah’ın halvet yerinden başka 
hiçbir yerde dinlenmek, rahata kavuşmak mümkün değildir. Kurtulmaya hiçbir çare olmayan 
bu dünya zindanının ayakbastı parası alınmayan, hapishane dayağı atılmayan bir bucağı 
yoktur. Vallahi fare deliğine girsen yine bir kedi pençeliye çatarsın.” (Mevlânâ, 1995: 2/45-
46); “Gurbetteyiz, dertten kurtulmamıza bir çare yok; toprak yurdunda yola düşmüşüz, 
tozdan kurtulmamız mümkün değil.” (Mevlânâ, 1992: 2/389); “Gamdan kaçma ey can, 
dermanı dertte ara; çünkü gül de tikenden biter…” (Mevlânâ, 1992: 2/171); “Anlat a gönül, 
kederle karışık olmayan bir neşe gördün mü sen? Arı duru, dertsiz-düzensiz dünyada 
tehlikesiz, emin bir uçulacak yer gördün mü hiç? (Mevlânâ, 1992: 4/294); Dünya, kuruldu 
kurulalı böyledir işi; Rahat, kederin ardındadır; neşe, gamın ardında.” (Mevlânâ, 1965: 168). 

Allah’tan gelen bela ve musibetlere karşı daima iyimser bir bakış açısıyla yaklaşan Mevlânâ, 
“her olanda bir hayır vardır” ilkesinden hareketle, zahirde şer gibi görünün musibetlerin 
hakikatte insanların fayda ve menfaatlerine yönelik birtakım hikmetlerinin olduğunu 
belirtmektedir. Bu anlamda musibetlerin bir kısmını imtihan, bir kısmını Allah’a yaklaşma 
vesilesi, bir kısmını da insanın manevî olarak olgunlaşmasını sağlayan bir vasıta olarak 
yorumlamaktadır (Mevlânâ, 1957: 1/382; a. mlf., 1992: 4/76; 5/189). Diğer taraftan Mevlânâ, 
insanın bu dünyada bela ve musibetlerden kaçmanı mümkün olmadığına “Mezarımın başına 
şu İnce anlamlı sözü yaz: Başımı belâdan, sınanmadan kurtardım.” (Mevlânâ, 1992: 5/317)
ifadeleriyle de işaret etmekte; “Kutlu özünüze gelip geçen hastalıklar, sıkıntılar, sizi 
sınamaktır. Derecelerin yücelmesine sebep, kurtuluşa vesile olur; size Eyyûb sevâbı verir, 
Ya‘kûb’un kurtuluşuna iletir.” ifadeleriyle de imtihan dünyasında olduğumuzu, bunda başarılı 
olmanın ise musibetlere karşı takınılacak tutuma göre belirleneceğini hatırlatmaktadır 
(Mevlânâ, 1965: 178). Bu anlamda Mevlânâ, bela ve musibetlerin Allah tarafından imtihan 
amacıyla geldiğine dikkat çekmekte, insanlara musibetlere gönül rızasıyla talip olup, bunlar 
yüzünden çekilen acı, elem ve ıstıraplardan şikâyetçi olmamaları, aksine dert ve sıkıntıların az 
olması durumunda hüzünlenmeleri gerektiğini şöyle tavsiye eder: “Onun derdinden ağlama,
hastayım diye davaya kalkışma. Ben, yüzlerce tatlı can verdim de bu belâyı öyle satın aldım.” 
(Mevlânâ, 1957: 1/98); “Bana az gam verirsen hüzünlenirim, gönlüm daralır; derdi-gamı, 
başımdan aşağı dökersen gamın lütfünden utanırım âdeta. Gamların, beni bırakmaz ki 
gamlanayım; havan, beni bırakmaz ki suyla karılmış toprak olayım, balçık hâline geleyim. 
Dünyanın bütün cüzülerini, gamın diri tutar; fakat ben, tek başıma o gama dalayım, bunu 
istiyorum senden. Bir şaşılacak dert koparırsın, derdime deva olur; bir şaşılacak toz 
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tozutursun, onunla sürmelenirim. Can verecek kişiye, can vermeye değdiğine dair bir kefil 
göster, elbise dikene bir elbise göster de onunla oyalanayım. Senin verdiğin hastalık, başka 
bir hastalığın gelmesine yol vermez; hazinen yoksul olmama imkân vermez ki.” (Mevlânâ, 
1992: 5/447). 

Mevlânâ, Allah’tan gelen bela ve musibetleri Tanrı misafirine benzeterek, onları sabırla ve 
tevekkülle hoşça karşılayıp, üzülme, kederlenme, ağlayıp sızlanma gibi davranışlardan uzak 
durulması gerektiğini vurgular. Bu anlamda ona göre insanlar misafirini nasıl ki güler yüzle 
iyi ve hoş ağırlıyorlarsa musibetleri de aynı şekilde ağırlamalıdırlar. Mevlânâ bu durumu 
şöyle anlatır: “İnsanın bedeni, bir konuk evine, çeşitli düşünceler de ayrı ayrı konuklara 
benzer. Arif, o neşeli ve gamlı düşüncelere razıdır, adeta gariplerin hatırını hoş eden Halil 
Peygambere benzer. Onun kapısı da konuğu ağırlamak için daima kâfire de açıktı, mümine 
de, emin olana da açıktı, haine de. Bütün konuklara güler yüz gösterirdi. Delikanlım, bu 
beden bir konuk evidir. Her sabah, oraya koşa koşa bir yeni konuk gelir. Sakın bu, benim 
boynumda kaldı deme. Şimdilik yine uçar, yokluk âlemine gider. Gayb âleminden gönlüne ne 
gelirse konuktur. Onu hoş tut.” (Mevlânâ, 1995: 5/297). 

Mevlânâ, musibetleri insanları huzursuz eden bir dert ve sıkıntı olarak görmez, aksine insanın 
manevî anlamda gelişmesine ve Allah’a daha çok yaklaşmasına vesile olarak kabul eder. 
Çünkü ona göre hastalık ve benzeri musibetler, insanların kendilerini aciz ve çaresiz 
hissetmelerine, yaşadıklarından birtakım dersler çıkararak kendini sorgulamalarına, hata ve 
günahlarının farkına varıp bunlardan pişmanlık duyarak tövbe etmelerine ve bu sayede 
ahlâklarını güzelleştirip Allah’a yönelmelerine birer vesiledir. Bu bakımdan Allah’tan gelen 
musibetler, ilahi bir ceza ya da dert ve sıkıntı olarak görülmemeli, aksine bir ikaz ve uyarı 
olarak Allah’a yaklaştıran birer fırsat şeklinde değerlendirilmelidir. Nitekim Mevlânâ, 
insanlardan bazılarının uğradıkları bela ve musibetlerden yüzünden şikâyet ettiklerine, 
halbuki başlarına gelen bu tür olumsuz hadiselerin onları gafletten uyandırıp manevi anlamda 
olgunlaştırarak doğru yola ulaştıran, bu anlamda Allah’a daha çok yalvaran, yakaran bir kul 
haline getirdiklerine dikkat çeker; musibetleri tıpkı hastalara şifa veren ve mikropları 
temizleyen ilaçlar gibi değerlendirmek gerektiğini söyler. Bu tür fayda ve hikmetlerinden 
dolayı başa gelenlere sabredip ondan razı olmak gerektiğini, asıl şikâyet edilmesi gerekenlerin 
ise kulu gereksiz yere meşgul edip Allah’tan uzaklaştıranlar olması gerektiğini şöyle açıklar: 
“Kul dertten, elemden Tanrı’ya sızlanır, uğradığı zahmetten şikâyette bulunur. Tanrı da der 
ki: Gördün ya, nihayet dert ve zahmet seni bana yalvarır bir hale getirdi, seni doğrulttu. Sen, 
seni yolundan alıkoyandan, bizim kapımızdan uzaklaştırıp kovandan şikâyette bulun! 
Hakikatte her düşman, senin ilacındır. Sana kimyadır. Seni faydalandırır, gönlünü alır senin! 
Çünkü ondan kaçar, halvet bucaklarına sığınır, Tanrı lütfunden yardım dilersin. Senin dileğin 
olmaksızın Tanrı bir zahmet verirse ona sabret, ona razı ol! Çünkü dosttan gelen bela, sizi 
temizler. Onun bilgisi, sizin tedbirlerinizden üstündür! Bir adam, belada şifa görürse bela, 
tatlılaşır. Hasta, iyileştiğini görünce ilaç, kendisine hoş gelir.” (Mevlânâ, 1995: 4/8-9).

Görüldüğü üzere insanın psikolojik yapısını dikkate alarak dert, sıkıntı, bela ve musibetleri 
farklı bir bakış açısı sunan Mevlânâ, insanın huzurunu kaçıran bu tür hadiseleri birer ilaç ve 
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Allah’a yaklaştıran bir rehber olarak değerlendirmiştir. Bu yüzden asıl şikâyet edilmesi 
gereken bela ve musibetler değil, kulu Allah’tan uzaklaştıran şeyler olmalıdır. Çünkü ona 
göre, ruhun beslenmesini ve olgunlaşmasını sağlayan güç musibetler yüzünden çekilen elem, 
acı ve ıstıraplardır. Bunlar durunca yükselme ve yücelme de durur (Öztürk, 2000: 182). 
Nitekim Mevlânâ; “Eşek, dayaktan kurtuldu mu eğri büğrü gitmeye, düz bırakıp da çayıra 
çimene, tarlaya girmeye başlar.” (Mevlânâ, 1992: 4: 332) beyitiyle dertlerin, sıkıntıların, 
ağlama ve feryatların olmaması durumunda kişinin nefsin isteklerine uyarak doğru yoldan 
sapacağına ve bu yüzden de manevî yükselişinin duracağına işaret eder.

Dünyanın yaratıldığından beri dert, bela, sıkıntı, hüzün, elem ve acıların eksik olmayacağına 
dikkat çeken Mevlânâ, gerçek mutluluğun, rahatlığın ve neşenin, tüm bu sıkıntı ve belaların 
ardından geleceğini savunur (Mevlânâ, 1965: 168). Bu nedenle yaşantımızdaki acılar, 
üzüntüler, hastalıklar ve dertler bir bakıma birer uyarı olup, ayrıca dünyanın değersizliğini de 
anlatır; kişiye Allah’ı hatırlatır, O’na yönelmesine vesile olur: “Derdin, mihnetin varsa o 
dertte de beni gör, o mihnette de beni bul; çünkü o zahmet oku da ancak benim yayımdan 
fırlar.” (Mevlânâ, 1957: 1/290). Bunları sabırla göğüsleyebilirsek, Tanrı'ya yöneliriz. İnsanın 
ömrünü olmayacak hayaller peşinde koşarak ziyan etmemesi gerekir (Ambarcıoğlu, 1977:  
11). Öte yandan müminin canını porsuk adlı hayvana benzeten Mevlânâ’ya göre nasıl ki 
porsuk, dayak yedikçe şişmanlayıp semirir, iyileşir ve büyürse aynı şekilde insan da 
musibetlerden çektiği acı, elem, ıstırap, zahmet ve meşakkatlerle kuvvetlenip semirir, kendini 
günahlarından arındırarak manevi yükselişe geçer ve Allah’a daha çok yaklaşır (Mevlânâ, 
1995: 4/8-9). Bu bakımdan Allah’tan uzaklaşmayı insanın başına gelebilecek en büyük ve en 
kötü bela ve musibet olduğuna dikkat çeken Mevlânâ, böyle bir musibete maruz kalmaktansa, 
insanın Allah’a yaklaştıran musibetlere maruz kalıp acı çekmesini ilahî bir lütuf olarak kabul 
eder (Mevlânâ, 1995: 6/141-142; Mevlânâ, 1995: 2/173).  

Mevlânâ’ya göre kulu Rabbine yaklaştıran bu tür bela ve musibetlere en fazla maruz kalanlar 
hiç şüphesiz Allah aşkıyla yanan peygamberler olmuştur. Onlar, başlarına gelen çeşitli 
dertlere ve musibetlere sabrederek, Allah katındaki derecelerini yükseltmişlerdir (Mevlânâ, 
1995: 6/132.). Mevlânâ, bunu şöyle ifade eder: “Bu yüzden peygamberler eziyetlere, 
zahmetlere uğradılar. Onların çektikleri meşakkat, bütün cihan halkının çektiği meşakkatten 
daha üstündü, daha artıktı! Çünkü canları da, bütün canlardan daha büyük, daha üstündü. 
Onun için de onların uğradıkları belaya başka bir taife uğramadı.” (Mevlânâ, 1995: 4/9). 
Buna mukabil Firavun gibi Allah dostu olmayanlar ise musibetlere maruz bırakılmamıştır. 
İşte Mevlânâ, bu duruma dikkat çekerek musibetlere maruz kalınların, buna şükretmesi ve 
bunların kıymetini bilmesi gerektiğini, çünkü Allah’ın Firavun’a birçok mal ve mülk 
vermesine rağmen baş ağrısı bile vermediğini şöyle ifade eder: “Firavun’a yüzlerce mal, mülk 
verdi, o da nihayet ululuk, büyüklük davasına girişti. O kötü yaradılışlı, Hakk’a sızlanmasın 
diye ömründe baş ağrısı bile görmedi. Tanrı, ona bütün dünya mülkünü verdi de dert, elem, 
keder vermedi. Dert, Tanrı’yı gizlice çağırmana sebep olduğundan bütün dünya malından 
yeğdir.” (Mevlânâ, 1995: 3/17). Çünkü Mevlânâ’ya göre şayet Tanrı Firavun’un başına dert 
ve belâ verseydi, o inatçı Firavun, Tanrılık iddiasında bulunmazdı. Ne zaman ki denizde 
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boğulma belasıyla karşılaştı işte o zaman kulların en âcizi olduğunu itiraf etti. Maruz kaldığı 
bu bela, küfrünü imana çevirdi. İşte Mevlânâ, “Bedeninden giderme belâyı, bedenini at Nil’in 
dibine de Firavun’un bedeni gibi inkârdan kurtulsun. Nefis, Mısır'’a beydir amma Nil’in 
dibinde tutsaktır; ona Cebrâillik et, öd ağacından duman tüttür.” (Mevlânâ, 1992: 4/241) 
diyerek Firavun’un bu durumunu dile getirmekte, buradan hareketle bela ve musibetlerin ilahi 
bir lütuf olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

2. MEVLÂNÂ DÜŞÜNCESİNDE BİR BAŞA ÇIKMA MEKANİZMASI OLARAK 
SABIR  

Mevlânâ, eserlerinin farklı bölümlerde sabır konusunu detaylı bir şekilde ele almakta, sabrın 
anlamı, türleri, faziletleri, insan psikolojisi üzerindeki etkileri, insanın nasıl ve niçin 
sabretmesi gerektiği vb. hususlar üzerinde durmaktadır. Konuyu ele alırken ilgili ayet ve 
hadislere atıflar yapmakta, Allah sevgisi ve rızasına ulaşmış kişinin vasfı olarak darlıkta, 
insanlarla ilişkide, ibadetlere devam etme, masiyetlerden kaçınma hususunda sabırlı olmayı 
teşvik etmektedir (Ayrıca bk. Çetin, 2020: 75; Erdoğan, 2014: 5/185 vd.) Bununla birlikte 
bilhassa bela ve musibetlerle başa çıkmada sabrın olum etkileri üzerinde daha çok 
durmaktadır. 

2.1. Sabrın Fazileti 

Mevlânâ, İslam ahlakında sabrın fazileti ve önemini Lokmân’ın sözünü naklederek şöyle dile 
getirir: “Lokman dedi ki: ‘Sabır da güzel bir iş. Her dertte ona sığınmak gerek, her gamı o 
giderir. A kişi, Ve’l-Asrı suresinin sonunu dikkatlice oku da bak. Tanrı o surede sabrı hakla 
beraber andı, sabrı hakka eş etti. Tanrı, yüz binlerce kimya yarattı ama insan, sabır gibi bir 
kimya görmedi.” (Mevlânâ, 1995: 3: 151-152). Öte yandan sabrın Tanrı’nın bir sıfatı ve lütfu 
olduğuna “Âlemlerin rabbi, ben sabırlılarlayım buyurdu (Bk. Bakara 2/153), ey sabırlılarla 
oturan, sen, başımızdan aşağı dök sabrı (A’râf 7/126), sen bize sabırlar ver.” (Mevlânâ, 
1957: 1/53) ifadeleriyle dikkat çeker; sabrın zıddı olan aceleciliğin ve çabukluğun ise 
Şeytan’ın hilesi olduğunu, bu yüzden onun hilesinden uzak durup acelecilikten kaçınmak ve 
sabrı tercih etmek gerektiğini de şu beyitlerinde açıklar: “Acele,  Şeytan’ın hilesidir; sabır ve 
tedbir, Tanrı’nın lütfudur.” (Mevlânâ, 1995: 5/211); “Mümin kişi acele etmez, sakindir, 
nasibini kaçırmayacağına emindir. Bu yüzden sabreder, gözü toktur, eline geçeni; 
başkalarına ihsan eder, yeni, yakası temizdir. Çünkü yavaşlık, Tanrı ışığıdır. O çabukluksa, 
Şeytanın dürtmesinden meydana gelir. Zira Şeytan, onu yoksulluklarla korkutur, sabır 
beygirini sinirleyip öldürür.” (Mevlânâ, 1995: 5/9).

Mevlânâ’ya göre “İnsan hayrı istediği kadar şerri de ister. İnsan pek acelecidir!” (İsrâ 17/11)
ayetinde de ifade edildiği üzere insan fıtratı gereği pek acelecidir. Ancak sabırlı olmak 
gerekir. Çünkü onda pek çok hikmet ve güzellik vardır (Mevlânâ, 1992: 4/215; 336). 
Mevlânâ’nın sabrın zıddı olarak zikrettiği acelecilik, bir şeyin zamanından önce olmasını 
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istemek ve onu hemen elde etmeye çalışmak anlamına gelir (Rağıb el-İsfehânî, 2002: 335). 
Kur’an’da da insanın psikolojik zaaflarından biri olarak belirtilir (Nahl 16/1; İsrâ 17/11; Tâhâ 
20/114; el-Enbiyâ 21/37). Çünkü yaşanan olayları anlama ve anlamlandırma çabasında acele 
davranmak, yeterli bir farkındalık ve bilgi donanımına sahip olmadan değerlendirmelerde 
bulunmak kişiyi yanıltabileceği gibi olaylar karşısında sağlıklı çözümler üretmesini de 
engeller (Kula, 2006: 88). Yargıların ölçüsünü bozar, dikkate tesir ederek, olayların 
ehemmiyetini kavramaya mani olur. Mevlânâ da bu psikolojik olguya “İnsan çok acelecidir.” 
(İsrâ17/11) ayetini delil göstererek dikkat çeker, “Şüphe ediyorsan sabret, duyguların 
değişince onları görürsün, müşkül hallolur (Mevlânâ, 1995: 1/84) ifadesiyle de aceleciliğin 
kişiyi yanlış tercihlere sürüklediğine işaret eder (Ayrıca bk. Mevlânâ, 1992: 4/215, 336). Bu 
ayet, insanın aceleciliği yüzünden istekli olduğu husus üzerinde derin düşünemeyerek, kendi 
aleyhinde olacak bir azabı isteyecek derecede basiretten mahrum olabileceğini göstermektedir 
(Aydın, 1999: 9). Bu da her işte teenni ve sabır ile hareket etmenin lüzumunu ortaya 
koymaktadır. İşte bu yüzden Mevlânâ, sabrın küçümsenmemesi gerektiğini, özellikle içinde 
bulunduğumuz imtihan dünyasında insanın birçok zorluk ve güçlüklerle karşılaşacağını, 
onlarla başa çıkmanın ancak sabırla mümkün olacağını, bu anlamda insana güvenli bir 
sığınak, dert ve sıkıntılarına bir şifa olduğunu şöyle dile getirir: “Bu azmini sakın hor görme, 
ehemmiyetsiz sanma… Bu yolda sabır lazım, çekilecek mihnetlere tahammül gerek!” 
(Mevlânâ, 1995: 4/38); “Lokman dedi ki: "Sabır da güzel bir iş. Her dertte ona sığınmak 
gerek, her gamı o giderir.” (Mevlânâ, 1995: 3/151); “A bahçe, a bahardan ayılan bahçe; gül 
gitti; bir yeşillik kaldı ancak; Bari a yeşillik, sen sabret, eğlen o benim güvencim, dayancım, a 
benim şifam” (Mevlânâ, 1992: 5/371). Bu hikmet ve faydaları sebebiyle Mevlânâ, sabrı, 
Allah’ın yaratıp insanlara lütfettiği en önemli ve en güzel hasletlerden biri olarak kabul 
etmiştir.

2.2. İmanın Göstergesi Olarak Sabır

Mevlânâ, eserlerinin farklı yerlerinde sabır ile iman arasındaki ilişkiye de yer verir. Bu 
bağlamda o, imanı, sadece kalpte olup biten mücerret bir duygudan ibaret görmemiş; inanan 
bir kimsenin ibadetleri yerine getirme, masiyetlerden kaçınma ve güzel ahlaka sahip olma gibi 
imanın gereklerini yapmasını zorunlu kabul eder. Bu anlamda sabrı da imanın bir gereği ve 
tezahürü olduğunu söyler. Sabrı imanı arttıran, insana umut veren yaşam enerjisi sağlayan bir 
kaynak kabul eder, hatta imanın baş tacı olarak nitelendirir. Buna mukabil sabırsızlığı imanın 
zayıflığından kaynaklanan ve insanı ümitsizliğe, ruhsal sıkıntılara ve iç çatışmalara götüren 
bir durum olarak değerlendirir. Mevlânâ, bunu şöyle açıklar: “Sabır, güzel hayallerle 
tatlılaşır. Çünkü her şeyden evvel içinde bulunduğun sıkıntıdan kurtulma hayaline düşersin. O 
kurtuluş ümidi, içteki imandan gelir. İman zayıflığından da ümitsizliğe, iç sıkıntısına uğrarsın. 
Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur. 
Peygamber ‘Tanrı, gönlünde sabrı olmayana iman da vermemiştir’ dedi.” (Mevlânâ, 1995: 
2/46).
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2.3. Sabredilecek Konular 

Mevlânâ’ya göre ibadetleri yerine getirme, masiyetlerden kaçınma, nefsi arzu ve isteklerine 
karşı koyma, sır saklama, ayıp ve kusurları örtme; ilim elde etme, meslek sahibi olma, rızık 
endişesi; cahil ve zalimlerin kötülüklerine katlanma; fakirlik, açlık, yokluk, sefalet, kıtlık, 
hastalık, ölüm vb. bela ve musibetlerle başa çıkma sabredilecek temel hususlardır (Detaylı 
bilgi için bk. Erdoğan, 2014: 171-186). Mevlânâ, zikredilen tüm bu hususlarda insanları 
tembel ve pasif olmaya değil, aksine sabırlı ve dirençli olmaya, çalışıp çabalamaya ve gayret 
göstermeye davet etmektedir. Bununla birlikte Mevlânâ, “Tanrım benim, bir canım var ki sen 
de bilirsin, sabredemez sana; hiçbir balık, bir soluk olsun, sudan kaçmaz ki (Mevlânâ, 1992:
5/410); “Zahmete sabretmek, sevgilinin ayrılığına sabretmekten daha kolaydır (Mevlânâ, 
1995: 6/141) ifadeleriyle sabırsızlık gösterilecek tek hususun Allah’a kavuşmak olduğunu 
söylemektedir. Buna göre inanan bir kimse Rabbine biran önce kavuşmak için sabırsızlık 
göstermelidir. Ancak Mevlânâ’nın bu görüşü, kişinin biran önce Rabbine kavuşması için 
kendisini öldürmesi anlamına gelmemektedir. Zira insanın intihar etme gibi canını bilerek 
kıyması dinimizce haram kılınmıştır. Mevlânâ’nın burada asıl vurgulamak istediği husus, bu 
dünyaya gelmekle Rabbinden ayrı kalan kulun, Rabbine olan sevgisi ve aşkı yüzünden biran 
önce O’na tekrar kavuşmayı istemesidir; tıpkı aşığın maşukuna duyduğu özlemi ve kavuşma 
arzusu gibi. Nitekim Mevlânâ bunu şu ifadeleriyle dile getirir: “Balıklar, suyun dışında bir an 
bile dayanamazlar; âşıklar da gönüllerini alan sevgilinin ayrılığına sabredemezler. Balığın 
canı sudur; cana sabredilebilir mi hiç? Cana sabredilemezse canın canına nasıl 
sabredilebilir? İki dünya da sensiz, zindan oluyor bana; ayrılığınla Âb-ı hayat bile içsem 
ziyan veriyor bana (Mevlânâ, 1992: 4/56); “Teselli ederek sabretmemi buyurdunuz ama 
aşkımı hesaplayamıyorsunuz; o çeşit aşk değil ki bu, sabredebileyim?” (Mevlânâ, 1992: 
7/518); “Aşkla sabrın bir araya, gelmesine imkân yoktur: Sabır aşkla bir arada duramaz. 
Sabır, aşığın feryadına yetişemez…” (Mevlânâ, 1995: 6/430); “Aşkla sabır bir arada olamaz; 
akıl feryada yetişemez.” (Mevlânâ, 1992: 7/656); “Susanların âleminde, ne de öndesin sen; 
gönül ülkesinde, ne de canlara can katarsın sen. A aşk, sana sabretmenin imkânı yok; a sabır, 
sen bu hevese lâyık değilsin.” (Mevlânâ, 1992: 5/376).

2.4. Bela ve Musibetlerle Baça Çıkmada Sabrın Yeri ve Önemi

Mevlânâ’ya göre bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu, Allah’ın da kullarını çeşitli bela ve 
musibetlerle deneyeceğini, bu yüzden bunlardan kaçmanın mümkün olmadığını daha önce 
ifade etmiştik. İşte Mevlânâ, insanın bu imtihanda başarılı olabilmesi için sabrın kendisine en 
büyük kılavuz ve yol arkadaşı olduğunu, onu her türlü sıkıntı ve dertlere karşı kalkan vazifesi 
görerek koruyacağını şöyle dile getirir: “Sabır demir kalkandır. Tanrı, kalkana ‘zafer geldi 
çattı’ yazısını yazmıştır.” (Mevlânâ, 1995: 5: 203); “Sabır düşüncesine dalan aklını kendine 
kılavuz et. Sabır, kılavuzu, sana kanat olursa canın arş ve kürsünün ta yücesine çıkar.” 
(Mevlânâ, 1995: 6/315); “Aklını başına al, sabredenlerin çağı, geldi çattı işte; güçlük, 
sınanma çağı geldi işte. Böyle bir vakitte ahitleri bozarlar; çünkü bıçak, kemiğe dayandı gitti. 
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Adam, işten kalır, canı dudağına gelirse ahit de gevşer, ant da. Hele a gönül, sen gevşetme, 
salıverme kendini; gönlünü sağlam tut, o zaman, geldi çattı işte.” (Mevlânâ, 1992: 5/138).

Öte yandan Mevlânâ, bela ve musibetlerle baş etmede, onlardaki gizli hikmetlerin ortaya 
çıkmasında, yaşanan acı, elem, ıstırap ve üzüntülerin hafifletilmesi ve giderilmesinde sabrı bir 
anahtar olarak görür ve sabrın zor ve acı fakat meyvesinin şifalı ve lezzetli olduğuna dikkat 
çeker. Mümin kişinin başına gelen olumsuz olaylara sabretmesi durumunda Allah’ın yardım 
ve ihsanıyla tahammül ve dayanma gücünün artacağına; azim, sebat ve metanet gibi vasıflara 
sahip olacağına ve bu sayede bütün sıkıntılarından kurtulup huzura ulaşacağına şöyle dikkat 
çeker: “Sabır, sıkıntının anahtarıdır sırrına ermek için gülerek hoşlanarak onun derdini çek.” 
(Mevlânâ, 1995: 6/171); “Ey sâbır, varlığın anahtarıdır sırrının emiri, bu kervanı güzel güzel 
ta hacca kadar çek, götür!” (Mevlânâ, 1995: 4/1); “Onun için bir şey sormayayım, sabredeyim 
sabırla muradıma erişeyim’ dedi. Sabretti, bir müddet gönlü sıkıldı, fakat nihayet meseleyi 
anladı. Çünkü sabır, genişliğin anahtarıdır.” (Mevlânâ, 1995: 3/150); “Sabır gerektir. Sabır 
genişliğe ulaşmanın anahtarıdır.” (Mevlânâ, 1995: 5/193); “Gül, sabır darlığın, sıkıntının 
anahtarıdır dedi de goncadan baş gösterdi; her dal vebal yok, çünkü sabrettim de inciler 
saçarak geldim demeye koyuldu.” (Mevlânâ, 1992: 1/99); “Belâlara uğrayış karanlıklarında 
sabret, çekinme; çünkü Hızır'a da Âb-ı hayat, karanlıklar diyarından geliyor.” (Mevlânâ, 
1992: 7/91).

Diğer taraftan mümin bir kişinin sıkıntı ve dara düştüğünde ya da bir musibetle karşılaştığında 
sabırla Allah’tan yardım istemesi gerekliğini ifade eden Mevlânâ, sıkıntı ve belayı veren 
Tanrı’nın sabrı da vereceğine; “Tanrı, Eyyûb’a ihsanlarını söylerken ben, senin her kılına bir 
sabır verdim dedi. Kendine gel de sabrına bu kadar bakma. Sabrı gördün, sabır vereni de 
gör.” (Mevlânâ, 1995: 5/238) ifadeleriyle dikkat çeker. Bu anlamda peygamberlerin Tanrı’nın 
lütfu olan sabır sayesinde başarıya ulaştıklarını şöyle vurgular. “Her peygamber, ‘Sabır ve 
namaz hususunda ondan yardım isteyin’ diye O’ndan berat ve ferman getirmiştir.” (Mevlânâ, 
1995: 4/ 97); “Peygamberlerin münkirlere sabretmesi onları Tanrı hası yapmış, sahipkıran 
etmiştir. Kimde bir düzgün esvap görsen bil ki onu sabretmek, uğraşıp kazanmakla elde 
etmiştir. Kimi aç, çıplak görürsen bu hali, sabırsızlığına tanıktır. Kim ürker, canı dertler 
içinde kalırsa mutlaka bir kötü kişiye arkadaşlık etmiştir. Eğer sabretsen ülfetine tahammül 
edip vefa göstersen sevdiğinden ayrılmaz, başını dövmezdin. Balla sütün karıştığı gibi Tanrı 
huyuyla huylansaydın ‘Ben batanları sevmem’ der, Kervandan arda kalmış ateş gibi yol 
üstünde yalnız başına kala kalmazdın. Sabırsızlıktan Tanrı’dan başkasına eş oldu mu onun 
ayrılığıyla dertlenirsin, hayrın kalmaz.” (Mevlânâ, 1995: 6: 114).

Mevlânâ’ya göre musibetlerle başa çıkmanın yolu kaçmak değil, onlara gönül hoşnutluğuyla 
rıza gösterip tam bir teslimiyetle sabretmekten geçer. Şayet insan Allah’tan gelen musibetlere 
karşı bunu başarabilirse, artık onlar, kendisi için dert ve sıkıntı olmaktan çıkar, Rabbinin bir 
lütfu olarak o kimsenin pişip olgunlaşmasına, yüce mertebelere ulaşmasına birer vesile olur 
(Mevlânâ, 1995: 3/340-341). Bu noktada Mevlânâ, bizlere bela ve musibetlerin nasıl 
karşılanması gerektiğini Hz. Lokman’ın başından geçen bir hikâye üzerinden şöyle anlatır: 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 586 June 1-2, 2021



 

“Tertemiz bir kul olan Lokman, gece gündüz kullukta çevik ve gayretli değil miydi? Efendisi, 
onu ileri tutar, oğullarından üstün götürdü. Çünkü Lokman, filvaki kuloğluydu ama efendiydi, 
heva ve hevesten hürdü (Mevlânâ, 1995: 2/112). Bir gün Lokman’ın efendisine hediye olarak 
bir karpuz getirdiler. Hizmetçiye ‘Git, oğlum Lokman’ı çağır’ dedi. Lokman gelince, efendisi, 
karpuzu kesip ona bir dilim verdi. Lokman, o dilimi bal gibi, şeker gibi yedi. Hem de öyle 
lezzetle yedi ki Lokman’ın efendisi, ikinci dilimi de kesip sundu. Böyle böyle karpuzu tekmil 
yedi; Yalnız bir dillin kaldı. Efendisi ‘Bunu da ben yiyeyim; bir göreyim, bakayım, nasıl şey, 
herhalde tatlı bir karpuz’ dedi. Çünkü Lokman, öyle lezzetle, öyle zevkle, öyle iştahlı iştahlı 
yiyordu ki görenlerin de iştahı geliyordu. Efendisi, o dilimi yer yemez karpuzun acılığından 
ağzını bir ateştir sardı, dili uçukladı, boğazı yandı. Bir eyyam acılığından adeta kendisini 
kaybetti. Sonra ‘A benim canım, efendim, Böyle bir zehri nasıl oldu da tatlı tatlı yedin, böyle 
bir kahrı nasıl oldu da lütuf saydın? Bu ne sabır? Neden böyle sabrettin? Sanki canına kastın 
var? Niye bir şey söylemedin? Niye biraz sabret şimdi yiyemem demedin?’ dedi. Lokman, dedi 
ki: ‘Senin nimetler bağışlayan elinden o kadar rızıklandım ki utancımdan adeta iki kat 
olmuşumdur. Elinle sunduğun bir şeye; ey marifet sahibi; bu acıdır demeye utandım. Çünkü 
vücudumun bütün cüzleri senin nimetlerinde meydana geldi. Ben senin tanene, tuzağına gark 
olmuştum; Bu kadarcık bir acıya dayanamaz, feryat edersem vücudumun bütün cüzleri hak ile 
yeksan olsun! Şekerler bağışlayan elinin lezzeti bu karpuzdaki acılığı hiç bırakır mı? 
Sevgiden acılıklar tatlılaşır, sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu, bulanık sular, 
arı duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar 
kul olur.” (Mevlânâ, 1995: 2/116-117).

Görüldüğü üzere Mevlânâ’nın burada vurgulamak istediği temel husus, “nimete şükür, mihnet 
ve musibetlere sabır” ilkesidir. O, bu hususa başka bir yerde şöyle dikkat çeker:  “Nimet sureti 
verirse beden şükreder, mihnet sureti verirse sabreder.” (Mevlânâ, 1995: 6/295); “Her ot 
yeşermiş, güzel. Her zerre, sabır sıkıntının anahtarıdır, şükür razılığın anahtarı diye naralar 
atmada.” (Mevlânâ, 1957: 1/47). Dolayısıyla ona göre tıpkı her şeye rıza gösterip sabırlı olan 
Hz. Eyyûb ve Ya‘kûb peygamber gibi Allah’tan gelen bela ve musibetleri, misafir olarak 
karşılamalı, hoş tutmalı; onlara sızlanıp şikâyette bulunarak yüzü ekşitmemeli ve isyan 
etmemelidir. Bunun başarılması durumunda Allah, Eyyûb sevabı verir, Ya‘kûb’un 
kurtuluşuna iletir (Mevlânâ, 1965: 178; a. mlf., 1995: 5/300). Dolayısıyla Mevlânâ’nın da 
işaret ettiği üzere sabır, insanları Allah’a karşı şikâyette bulunup isyan etmelerini, engelleyen 
kilit vazifesi görür: “Dudağını yum da gonca gibi, süsen gibi sus; yürü var, söylemeye sabret, 
çünkü sabır kilittir âdeta, sabredecek zaman da geldi işte.” (Mevlânâ, 1992: 2/51).

Mevlânâ’nın yukarıda Hz. Eyyûb ve Hz. Ya‘kûb’u örnek göstermesi oldukça manidardır. 
Çünkü her iki peygamber de Kur’an’da Allah’tan gelen belâ ve musibetler karşısında 
sabredip, Allah’a tevekkül edilmesi hususunda takınılması gereken ideal tavır ve örnek 
alınması gereken model şahsiyetler olarak insanların dikkatine sunulmaktadır (Detaylı bilgi 
için Bk. Önal, 2018: 2/467-468). Öte yandan sabır ve tevekkül birçok yerde de birlikte 
zikredilerek müminlere bu iki vasfa sahip olmaları teşvik edilmektedir (İbrahim 14/12; Nahl 
16/42; Sâd 28/44; Ankebût 29/59; Müzzemmil 73/9-10).
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Öte yandan Mevlânâ, Allah’tan gelen bela ve musibetleri dostluğun bir nişanesi olarak 
değerlendirmiş, bu yüzden dosttan gelenlerin gönül hoşnutluğuyla karşılanması gerektiğini 
şöyle ifade etmiştir: “Hele hele; dost seni sürer, kovarsa ümitsizlenme… Bugün kovsa bile 
yarın çağırmaz mı sanırsın seni? Yüzüne kapıyı kapasa bile gitme, dayan orda, ayağını dire; 
sabredersen seni tutar da başköşeye geçirir o.” (Mevlânâ, 1992: 7/425); “Dostlara bak! Hani 
dost olanların nişanesi? Dostlara zahmet, can gibi sevimlidir. Dosta, dostun zahmeti ağır 
gelir mi? Zahmet içtir, ruhtur. Dostluksa onun derisine benzer. Dostluk nişanesi beladan, 
afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir. Bela da ateşe benzer. 
Halis altın, ateş içinde saf bir hale gelir.” (Mevlânâ, 1995: 2/111-112); “Buna kudretin yoksa 
senin dileğin olmaksızın Tanrı bir zahmet verirse ona sabret, ona razı ol! Çünkü dosttan 
gelen beli, sizi temizler. Onun bilgisi, sizin tedbirlerinizden üstündür! Bir adam, belada safa 
görürse bela, tatlılaşır. Hasta, iyileştiğini görünce ilaç, kendisine hoş gelir.” (Mevlânâ, 1995: 
4/9). Kaldı ki Mevlânâ’ya göre dost ve sevgili için çekilen sabrın ayrı bir zevki, lezzeti ve 
değeri vardır (Mevlânâ, 1992: 6/63; a.mlf., 1995: 2/24). Dolayısıyla bela ve musibetlere 
Mevlânâ’nın bu iyimser bakış açısıyla yaklaşıp, onları Allah’ın takdiri ve ihsanı olarak 
görmek inanan bir kimsenin inancını arttıracağı, ona esenlik verip ve onu rahatlatacağı 
muhakkaktır. Zira her şeyin Allah’ın takdiriyle gerçekleştiğine inanan kul, başına gelen bir 
sıkıntı karşısında sabretmesi gerektiğini ve sabrının mükâfatını mutlaka alacağını bilmesi, 
hem onun maneviyatını arttıracak hem de daha pozitif bir insan olmasını sağlayacaktır 
(Şimşek, 2019: 117-118). 

2.5. Sabrın Çeşitleri

Mevlânâ, musibetlerin farklı şekillerde gerçekleştiğine ve çeşitlilik arz ettiğine dikkat çekerek 
ve her biri için sabırlı olmayı tavsiye eder. Onun sabredilmesi gereken musibetlere dair 
uyarılarını dikkate alarak sabrın çeşitlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

Mevlânâ’ya göre insanların karşı karşıya olduğu musibet çeşitlerinden biri hastalıklardır. 
Hastalığı da şifasını da verenin Allah oluğunu; “Peygamber ‘Kadri yüce Tanrı, her derde bir 
derman yarattı’ demiştir.” (Mevlânâ, 1995: 2/52); “Canı ben yarattım da ona bir derttir, 
verdim. Derdini veren, dermanını da verir elbet.” (Mevlânâ, 1992: 2/285); “Tanrı 
hükmedicidir, dilediğini yapar. Derdin ta deva yaratır.” (Mevlânâ, 1995: 2/124) ifadeleriyle 
dile getiren Mevlânâ, bu derde maruz kalan kişinin, “Kaza ve kaderden gelen her silleye her 
cefaya razı olmamız gerek.” (Mevlânâ, 1995: 6/126) diyerek buna sabredip rıza göstermesi 
gerektiğine dikkat çeker. Hastalık yüzünden çekilen ağrı ve sızılarda birçok rahmetin gizli 
olduğunu, bu nedenle ağlayıp, şikâyet ederek isyan etmemek gerektiğini de şöyle belirtir: 
“Onun derdinden ağlama, hastayım diye davaya kalkışma. Ben, yüzlerce tatlı can verdim de 
bu belâyı öyle satın aldım.” (Mevlânâ, 1995: 1/98); “Ağrı, sızı ve hastalık hazinedir. 
Rahmetler ondadır. Deri yırtıldı mı iç tazelenir. Kardeş, karanlık yere, soğuğa, gama, 
kırıklığa ve hastalığa sabretmek, Âb-ı hayat kaynağı ve sarhoşluk kadehidir. Çünkü 
yücelikler, hep aşağılıktadır. Baharlar, güz mevsiminde gizlidir, güz mevsimi de baharda. 
Kaçma ondan! Gama yoldaş ol, vahşetle ünsiyet kesbet. Ölümünden uzun bir ömür isteyip 
dur! Nefsinin ‘Bu kötü’ dediğine kulak asma. Çünkü onun işi hep zıddınadır. Onun dediğinin 
zıddını yap. Âlemde peygamberlerin de vasiyetleri böyledir (Mevlânâ, 1995: 2/174); “Birisi 
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Eyyûb gibi belalara düşer, öbürü Ya‘kûb gibi sabreder. Yüz binlerce susuz ve muhtaç kişi, 
Tanrı için tamaha düşer, çalışır durur.” (Mevlânâ, 1995: 6/72). Bununla birlikte ona göre, 
hastalığa sabretmek, tedaviyi terk etmek anlamına gelmez. İnsan, hastalıktan iyileşmek için 
elinden gelen çabayı göstermeli, ancak hakikatte şifa verenin de Allah olduğunu 
unutmamalıdır. Mevlânâ, bunu şu beyitleriyle dile getirir: “Acı; baştanbaşa yara olsam 
hastalığımı gider, sabır melhemini ver bana.” (Mevlânâ, 1992: 5/56); “Varlık âlemi çarelerle 
doludur da Tanrı, bir pencere açmadıkça yine çare yok!” (Mevlânâ, 1995: 2/52-53).

Zalim ve kötü insanların eziyet, zulüm ve kötülüklerine karşı da sabretmek gerektiğini ifade 
eden Mevlânâ; “Sabredersen kötü arkadaş iyidir. Sabır, insanın göğsünü açar, insanı 
genişletir. Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onu güzel 
kokulu bir hale getirir. Aslanın pislik ve kan içinde kalıp sabretmesi, onu deve yavrularıyla 
doyurur.” sözleriyle buna dikkat çekmiş, bütün peygamberlerin zalimlere karşı sabrederek, 
Tanrı’nın has kulu olduklarını söylemiştir (Mevlânâ, 1995: 6/114). Bu konuda Hz. Sâlih 
peygamberi bizlere örnek gösteren Mevlânâ onunla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: “Sâlih 
bunu duyup ağlamaya başladı; feryat edenlere feryat etmeye koyuldu. ‘Ey batıl yolda yaşayan 
kavim! Ben sizin çevrinizden Tanrı’ya şikâyet etmiş, ağlamıştım. Tanrı, bana ‘Onların 
eziyetlerine sabret; onlara nasihat ver. Zaten devirlerinden çok bir zaman kalmadı’ demişti. 
Ben ‘cefaları, eziyetleri yüzünden onlara nasihat edemiyorum. Nasihat sütü sevgiden, 
saflıktan coşup akar’ demiştim. Tanrı, bana ‘Ben sana lütuf ve inayet eder, o yaralarına 
merhem koyarım’ buyurdu.” (Mevlânâ, 1995: 1/204-205). Öte yandan Mevlânâ’ya göre, Hz. 
Yûsuf’un başına gelenler de bu tür musibetlere bir örnek teşkil eder. Çünkü Yûsuf da 
kardeşleri tarafından kuyuya atılması, onu kuyudan çıkaran kafile tarafından Mısır’da köle 
olarak satılması, bir iftira sonucu cezaevine girmesi ve ailesinden çok uzaklarda kardeşlerinin 
tuzağı ve ailesinden ayrılmanın ıstırabı gibi birçok musibete maruz kalmıştır. Bunlara rağmen 
Hz. Yûsuf, Allah’a olan inancını ve teslimiyetini sürdürmüş, başına gelenlere sabretmiştir. 
Sabrının bir karşılığı olarak da Allah onu zindandan çıkarıp ödüllendirmiş, üstün mertebeye 
ulaştırmıştır (Mevlânâ, 1995: 3/189 vd.; a. mlf., 1957: 1/348). Konuyla ilgili olarak Hz. 
İbrahim ve Nûh’un sabrına da atıfta bulunan Mevlânâ, her iki peygamberin de cahil ve zalim 
olan kavimleri tarafından uğradıkları eziyet, zulüm ve kötülüklerine karşı sabırlarını aynayı 
parlatan cilaya teşbihte bulunarak kalplerini ve ruhlarını parlattıklarını ifade eder ve şu 
açıklamayı yapmıştır: “Cahilin eziyetlerine sabret. Min ledün akliyle hoş geçin. Ehil 
olmayanlara sabretmek, ehil olanlara ciladır. Nerde bir gönül varsa sabırla cilalanır. 
Nemrud’un ateşi, İbrahim’e bir ayna temizliği verdi, aynayı cilalar gibi onu da arıttı, Nuh 
kavminin cefasıyla Nuh’un sabrı, Nûh’a ruh cilası oldu.” (Mevlânâ, 1995: 6/162-163).

Mevlânâ, bela ve musibetler yüzünden çekilen acı, elem, ıstırap, gam ve kederden; dünyevî 
işlerde karşılaşılan birtakım zorluk ve müşkül durumlardan kurtulmanın yolunun da 
sabretmekten geçtiğini söyler. Ona göre insan, dertli ve sıkıntılı durumlarda sabra 
sığınmalıdır. Çünkü sabır, bütün sıkıntıları gideren bir anahtardır. Gam ve kederi ortadan 
kaldıran, gönüllere huzur ve mutluluk veren neşe kaynağıdır. Mevlânâ,  sabrın bu yönünü 
şöyle ifade eder: “Her dertte sabra sığınmak gerek, her gamı o giderir.” (Mevlânâ, 1995: 
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3/151); “Sabır, ferahlıktır, sabır olmayınca da güçlük gelir, çatar; sus, feryat etme, sabrı 
seçtik biz.” (Mevlânâ, 1992: 7/38); “Adam, bu derde, bu mihnete sabret dedi, Tanrı, 
sabredenlere karşılık ihsanda bulunur.” (Mevlânâ, 1995: 5/43); “Eğer sen, burada müşkül 
vaziyete düştüysen sabret. Sabır, gamdan kurtulmak için anahtardır.” (Mevlânâ, 1995: 
1/234); “Şüphe ediyorsan sabret, duyguların değişince onları görürsün, müşkül hallolur.” 
(Mevlânâ, 1995: 51/84); “Gam, çalışıp çabalayan kimsenin önünde bir aynaya benzer… Bu 
zıt olan şeyde buna zıt olan şeyi görür, sabırda muradına ulaşmayı, gamda neşeyi seyreder.” 
(Mevlânâ, 1995: 3/307).

İnsanlara isabet eden musibetlerden bir diğeri ise, açlık, yoksulluk, fakirlik ve darlıktır. 
Mevlânâ’ya göre insanların rızık endişesi yaşaması ya da yoksul olmaktan korkmalarını, 
Şeytanın bir vesvesesi olarak değerlendir ve bunu şöyle ifade eder: “Zira Şeytan, onu 
yoksulluklarla korkutur, sabır beygirini sinirleyip öldürür.” (Mevlânâ, 1995: 5/9). Halbuki
Mevlânâ’ya göre yoksulluk ve fakirlik gerçekte manevî bir zenginlik ve mutluluk kaynağı 
olarak görülmeli, şeytanın vesvesesine kapılmamalıdır. Mevlânâ bunu şöyle açıklar: “Sende 
bir iki günceğiz yoksulluğu sına da yoksulluktaki iki misli zenginliği gör. Yoksulluğa sabret, 
bu gamı, gussayı (bıkkınlığı) bırak. Çünkü ululuk sahibi Tanrı’nın yüceliği yoksulluktur. Sirke 
satma da kanaat yüzünden bal denizine gark olmuş binlerce can gör. Yoksulluk acılığı çeken 
yüz binlerce cana bak. Gül gibi gülbeşekere karışmış, o lezzetle lezzetlenmişler.” (Mevlânâ, 
1995: 1/191). Öte yandan Mevlânâ’ya göre fakir ve yoksul olan bir kimsenin sabrı, kemalinin 
de bir göstergesidir. Nitekim o, fakir ile ihsan sahibi zengin arasında bir kıyaslamada 
bulunarak bunu şöyle dile getirir: “Yoksul nasıl ihsan ve ihsan sahibine âşıksa ihsan sahibi de 
yoksula âşıktır. Yoksulun sabrı çoksa ihsan sahibi onun kapısına gider. İhsan sahibinin sabrı 
fazlaysa yoksul, onun kapısına varır. Fakat yoksulun sabrı, kemalidir; ihsan sahibinin sabrı 
ise noksanidir.” (Mevlânâ, 1995: 2/220). Diğer yandan Mevlânâ, fakir ve yoksulların hor 
görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, onları Allah’ın ihsan ve cömertliğinin bir göstergesi 
olduğunu şöyle izah eder: “İhsan ve keremin yüzü de yoksula bakmakla görünür. Bundan 
dolayı Hak ‘Vedduha’ suresinde ‘Ey Muhammed, yoksula bağırma’ buyurdu. Tanrı’nın bir 
çeşit cömertliği, yoksulları meydana çıkarır, bir başka cömertliği de onlara bol bol ihsanda 
bulunur. Şu halde yoksullar, Tanrı cömertliği aynalarıdır. Hak ile Hak olan ve varlıktan 
tamamıyla geçen hakiki yoksullarsa mutlak nur olmuşlardır.” (Mevlânâ, 1995: 2/220).

Mevlânâ’nın bu görüşleri, çalışmaya karşı olduğu ya da insanları fakirliğe teşvik ettiği 
anlamına gelmez. Çünkü o, farklı yerlerde insanları geçimlerini sağlamak için çalışmaya 
teşvik etmekte, bu konuda yaşanacak zorluk ve meşakkatlere sabredilmesi gerektiğini ısrarla 
vurgulamaktadır. Nitekim o, bununla ilgili şöyle der: “Kimi altına, gümüşe sahip olmuş, 
zenginlikte naziri olmayan bir dereceye erişmiş görürsen bil ki o, kazanma zahmetine 
sabretmiştir.” (Mevlânâ, 1995: 2/140-141); “Şu halde ey bahtlı kişi, kuru duayı bırak. Ağaç 
isteyen, tohum eker. Tohumun yoksa Tanrı, yine o dua yüzünden sana bir fidan bağışlar ki 
görenler, ne hoş çalışmış da ne güzel fidana sahip olmuş derler.” (Mevlânâ, 1995: 5/88);
“Kimde bir düzgün esvap görsen bil ki onu sabretmek, uğraşıp kazanmakla elde etmiştir. 
Kimi aç, çıplak görürsen bu hali, sabırsızlığına tanıktır.” (Mevlânâ, 1995: 6/114). Öte yandan 
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Mevlânâ, “Yoksullara verin, onları doyurun” (Bakara 2/273) ayetini hatırlatarak Tanrı’nın bu 
emrinin yerine getirilmesi için çalışmanın zorunlu olduğunu, çalışmadan mal 
kazanılamayacağını, malı olmayanın ise yoksullara sahip çıkamayacağını vurgular ve mezkûr 
ayeti şöyle yorumlar:  “Şu halde kazan. Çünkü elinde eskiden kazandığın bir şey olmadıkça 
harcedemezsin ki. Gerçi o mutlak olarak ‘Yoksulları doyurun’ demiştir ama sen ‘Kazanın da 
sonra yoksulları doyurun’ diye oku!” (Mevlânâ, 1995: 5/50-51). 

2.6. Sabrın Faydaları

Mevlânâ’ya göre sabır insanı pek çok yönden geliştiren, ona üstün bir ahlak kazandıran ve 
onu kurtuluşa götüren bir özelliktir. Ayrıca inanan insanların sabretmelerinin karşılığını 
ahirette de alacaklardır.  Bu anlamda sabır, hem dünyevî hem de uhrevi amaç ve ulaştırmada 
bir rehber ve anahtar vazifesi görmektedir. Mevlânâ, sabrın bu güzelliklerini ve üstünlüklerini 
şu mısralarıyla dile getirir: “Sabretti, bir müddet gönlü sıkıldı, fakat nihayet meseleyi anladı. 
Çünkü sabır, genişliğin anahtarıdır.” (Mevlânâ, 1995: 3/150); “İşte bu, kâfirlerin anlayışı, 
şu, sabredenlerin elde ettikleri mükâfat; işte bu da toz toprak içinde yatanların dirilip hayat 
buluşları; nede güzel ümit, ne de güzel yardımcı.” (Mevlânâ, 1957: 1/148); “Maksada sabırla 
erişilir, aceleyle değil. Sabret, doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.” (Mevlânâ, 1995: 1/319); 
“Sabır, gayret perdesi ardındaki sevgilinin nar gibi yüzünü, o isteğin, o dileğin ikiye ayrılmış 
saçlarını görmektedir. Gam, çalışıp çabalayan kimsenin önünde bir aynaya benzer. Bu zıt 
olan şeyde buna zıt olan şeyi görür, sabırda muradına ulaşmayı, gamda neşeyi seyreder.” 
(Mevlânâ, 1995: 3/307); “Sonra yine kendisine dedi ki: Dur hele, sabır daha iyi. Sabır, adamı 
maksadına çabucak ulaştırır.” (Mevlânâ, 1995: 3/150). Bu nedenle Mevlânâ, eserlerinde 
sabrın kazanımları üzerinde ayrıntılı olarak durmuş, kişinin hem dünyaya hem de ahirete 
yönelik arzu ve isteklerine, hayır ve güzelliklere kavuşmasında sabrın önemli rol oynadığını 
çeşitli açılardan açıklamaya çalışmıştır. Nitekim o, bu duruma şöyle dikkat çekmiştir: 
“Sabretme ezasına uğramadıkça karşılığında bir hayır ve mükâfat elde edemezsin. Ne hoştur 
o şart ve ne sevinçli şeydir o mükâfat. O gönüller açan, canlara canlar katan mükâfat!” 
(Mevlânâ, 1995: 5/51); “Sabırlı kişilerin çektikleri acılardan yüz çeşit tatlılık coşar zaten.” 
(Mevlânâ, 1957: 1/304); “Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır ilacı, gözlerin perdesini de 
yakar, göğüsleri gönülleri de yarıp açar.” (Mevlânâ, 1995: 6/6); “Arayan nihayet bulur. 
Kurtuluş, sabırdan doğar.” (Mevlânâ, 1995: 6/50) Bununla birlikte sabretmenin zor ve acı 
olduğuna dikkat çeken Mevlânâ, sırat köprüsüne benzeterek şöyle der: “Sabır, sırat köprüsüne 
benzer, cennete öbür tarafta. Her güzelin bir çirkin lalası vardır. Laladan çekilirsen vuslata 
imkân yok. Çünkü lala, gözlerden ayrılmaz.” (Mevlânâ, 1995: 2/241) Ancak sabrın 
meyvelerinin tatlı ve lezzetli olduğunu, bütün sıkıntı ve dertlerden kurtuluşun onun sayesinde 
mümkün olacağını, bu nedenle sabır çilesine katlanmanın gerektiğini şöyle ifade eder: “Ey 
azıcık bir şeyden kırılan sırça gönüllü, sen sabrın zevkini ne bilirsin? Hele o Çikil güzeline 
ulaşmak için çekilen sabrın lezzetini!” (Mevlânâ, 1995: 2/241).
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Bu bağlamda Mevlânâ, sabrın kulu, insan-ı kâmil olma mertebesine ulaştıran, içinde birçok 
güzellikleri barındıran ahlakî değerlerin başında geldiğine dikkat çeker. Ona göre, sabır 
kişinin dünyadayken kendini geliştirip manevî derecesini yükseltmede önemli rol 
oynamaktadır. Bu yüzden kişi, sabra arzulanması gereken bir değer olarak bakmalıdır. Zira 
güçlü bir irade ve kararlılık duygusuna sahip olmak, nefsin isteklerine karşı mücadele etmek 
sabırla mümkün olmaktadır (Çetin, 2020: 75). Bu çerçevede Mevlânâ, sabrın tıpkı meyveleri 
olgunlaştırdığı gibi nefsini ve kalbini temizleyerek insanı da olgunlaştırıp kurtuluşa 
ulaştıracağını söyler. Yine ayın geceye sabrıyla aydınlık, gülün dikene sabrıyla güzellik, 
peygamberlerin kâfirlere sabrıyla Tanrı’nın en sevilen kulları haline gelmesi gibi insanlar da 
sabrederek üstün mertebelere ulaşabileceklerine dikkat çeker (Mevlânâ, 1995: 6/114). Çünkü 
ona göre sabır, kurtuluşun anahtarıdır (Mevlânâ, 1995: 6/50). İnsanı, pişirip olgunlaştırır 
(Mevlânâ, 1995: 4/268-269; a. mlf., 1992: 7/83), Şeytanın vesvesesinden ve telkinlerinden 
kurtarır, (Mevlânâ, 1995: 4/36) hayırlara, güzelliklere (Mevlânâ, 1995: 6/50), gaybî bilgilere 
ulaştırır (Mevlânâ, 1992: 3/ 332), insanın gözlerindeki perdeyi kaldırıp gönül gözünü açar, 
canına can katar, göğsünü genişletir (Mevlânâ, 1995: 5/51; 6/6, 114), Allah katındaki 
derecesini yükseltir, onu Rabbine yaklaştırır (Mevlânâ, 1992: 6/67). Bu bakımdan Mevlânâ, 
Allah’tan gelen musibetleri O’na yaklaşmak için bir fırsat olarak değerlendirmiş, bunlara 
karşı sabretmeyi de bu yükselme derecesinin bir merdiveni olarak yorumlamıştır (Mevlânâ, 
1992: 5/26). 

Diğer taraftan Mevlânâ, insanın bu manevî yükselişine eserlerinin çeşitli yerlerinde şöyle 
dikkat çeker: “Şeker gibi söz söylemek istersen sabret, haris olma, bu helvayı yeme! Feraset 
sahiplerinin iştahları sabradır, onlar sabretmek isterler. Helva ise, çocukların istediği şeydir. 
Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır!” (Mevlânâ, 1995: 1/128);
“Hayal marangozu ne vakit göğe bir merdiven yapar, buna imkân var mı? O merdiven, 
ancak, ‘her şey dönüp bize gelir’ diyenin elinden çıkar. Sabır, şükür keseriyle bu merdiveni 
yapmadıkça ‘ona ancak sabredenler nail olur’ ayetini okumaya kalkışma. Bu keser kimin 
elinde, bir gör de hoşça teslim ol ona, yuvarlak nesne gibi, ‘biz üstünüz’ deyip de keserle 
inada girişme. Birkaç basamak yüceldin mi sağ taraf ehlinden olursun, fakat damın üstüne 
çıktın mı ileri gidenlerin de ilerisine geçersin.” (Mevlânâ, 1992: 4/57).

Mevlânâ’ya göre nefsin şehevî isek ve arzularına karşı sabretmek de kişiyi Allah’a 
yaklaştırmakta, manevi olgunlaşmasına ve Allah’a yaklaşmasına vesile olmaktadır. “Kardeş, 
iğne yarasına sabret ki gâvur nefsin iğnesinden kurtulasın. Varlıklarından kurtulmuş olanlara 
felek de secde eder, güneş de, ay da. Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tabidir, 
bulut da.” (Mevlânâ, 1995: 1/242); “Bu konakta şehvetlere sabreden, karşılık olarak o balçık 
yurdundan can yurdunu elde eder a gönül.” (Mevlânâ, 1992: 5/427).

Öte yandan sabrı, Hz. Peygamber’in Burak atına benzeten Mevlânâ, Hz. Peygamber’i örnek 
göstererek sabır sayesinde Rabbinin katına yükselişini şöyle dile getirir: “Sabır düşüncesine 
dalan aklını kendine kılavuz et. Sabır, kılavuzu, sana kanat olursa canın arş ve kürsünün ta 
yücesine çıkar. Mustafa’ya bak, sabrı Burak edindi de bu Burak, onu göklere çekti, çıkardı.” 
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(Mevlânâ, 1995: 6/315). Çünkü ona göre Allah’tan gelen bela ve musibetlere maruz kalan Hz. 
Peygamber, sabredip, üzerinde düşeni yerine getirmiş, Allah da onun bu sabır ve çalışmasına 
bir mükâfat olarak Burak atını göndermiş ve kendi katına yükseltmekle onu ödüllendirmiştir 
(Mevlânâ, 1995: 1/87). Buna ilaveten Mevlânâ, bütün peygamberlerin birçok sıkıntı ve 
zorlukla karşılaştıklarını, ancak bunlara sabrettiklerini, bu yüzden de Allah’ın en sevgili 
kulları olduklarını belirtir (Mevlânâ, 1995: 6/114).

Dolayısıyla Allah katında üstün dereceye ulaşmanın ve manevî olgunlaşmanın yolu, çekilen 
çile, sıkıntı ve dertlerden geçmektedir. Mevlânâ, konunun daha iyi anlaşılması için gündelik 
hayattan da örnekler verir. Örneğin insanlar, daha sağlam ve güvenli bir evde oturmak için 
eski, yıkık dökük bir evi yıkarlar, yerine yenisini yaparlar. Daha temiz bir su elde etmek için 
kuyular açarlar, yeri kazıp toprak çıkarırlar. Babası çocuğu hastalanmasın diye ona hacamat 
yaptırır ama çocuk, bunun hikmetini bilemediği için ağlar. Halbuki baba, doktora para verir, 
ona yalvarır yakarır, iltifatlarda bulunur. Aynı şekilde hamal, rızkını kazanmak için ağır 
yükün altına girer, yükü başkalarından almak için çaba harcar. İnsanlar, tüm bu zorluk ve 
meşakkatleri rahata ve huzura kavuşmak için bilerek ve isteyerek üstlenirler ve bunlara 
katlanırlar (Mevlânâ, 1995: 2/140). Mevlânâ’ya göre bu durum din işlerinde de geçerlidir. 
Çünkü rahata ve nimete kavuşmanın yolu zahmet, meşakkat ve acılardan geçmektedir. 
Ferahlık ve sevinç üzüntüden sonra gelir; güçlük ve sıkıntıdan sonra kolaylık gelir (İnşirah 
94/4-5). Mevlânâ bunu şöyle dile getirir: “Her gülün bir dikeni vardır, definenin üstünde de 
yılan olur. Çektiğin acı, ettiğin sabır, sonucu tatlı dileğine ulaştırır seni a benim canım. Bu 
sözü duyunca ben de mademki dedim, bana eziyet etmek istiyorsun, o eziyet hazinedir bence; 
tut ki Abû-Hurayralaştım, gamın, mihnetinse tağarcığım oldu.” (Mevlânâ, 1957: 1/125).

Diğer taraftan zahirde şer ve kötü görünen birçok olayın hakikatte sayısız faydayı ve hikmeti 
barındırdığına dikkat çeken Mevlânâ, bunu şu şöyle dile getirir: “Sen istemezsin, sebep 
olamazsın ama burnun kanar, bir hayli de kan akar… Derken ateşin geçer, kurtulursun.” 
(Mevlânâ, 1995: 3/279). Aynı durumun Allah ve kulları için de geçerli olduğunu ifade eden 
Mevlânâ, Tanrı’nın bazen kullarını üstün mertebeye çıkarmak, çeşitli nimetlere kavuşturmak 
için onlara bela ve musibetler verdiğini söyler. Ona göre bu sıkıntı ve dertler, zahirde şer gibi 
görünse de gerçekte kulların menfaat ve hayrınadır. Mevlânâ bunu şöyle anlatır: “Tanrı da 
önce gönlü kan eder, hor hakir gözyaşıyla yıkar, sonra o gönle sırlan kaydeder. Yıkamakla, o 
levhi bir defter yapmak istediklerini bilmek, anlamak gerek… Rahatın aslı zahmet olduğu gibi 
acılıklar da nimetin önüdür. Cennet, hoşumuza gitmeyen şeylerle kaplanmış, cehennem de 
zevkimize giden şeylerle dolmuştur. Ateşin aslı yaş ağaç olduğu gibi ateşe yanan da Kevser’e 
ulaşmıştır. Zindanda mihnetlere düşen adam, bir lokmanın, bir zevkin yüzünden düşmüştür. 
Bir köşkte devlete erişen de bir savaş, bir mihnet karşılığı olarak o devleti bulmuştur. Kimi 
altına, gümüşe sahip olmuş, zenginlikte naziri olmayan bir dereceye erişmiş görürsen bil ki o, 
kazanma zahmetine sabretmiştir. Gözü açık olan bunları sebepsiz Tanrı hikmeti olarak görür. 
Fakat mademki sen duygu ile âlemindesin sebeplere kulak as! Sebeplere yapışmamak, onları 
görmemek makamı; ruhu, tabay-ı âleminden kurtulmuş olanındır. Bu çeşit adam, 
peygamberlerin mucizeleri çeşmesini sebepsiz görür. Onları, sudan, ottan meydana geliyor 
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bilmez. Bu sebep, doktorla hasta, kandile fitil gibidir. Gece kandiline yeni bir fitil bük, fakat
güneş kandilini bunlara muhtaç sanma.” (Mevlânâ, 1995: 2/140-141). 

Mevlânâ’ya göre Allah’ın kuluna dert ve sıkıntı vermesi, onları cezalandırmak ya da 
azarlamak için değildir. Bu durum şuna benzer: Mesela insanlar bir halıyı, tozunu temizlemek 
için değnekle döverler. Ancak kimse buna paylama demez. Fakat kendi sevdiği birini veya 
çocuğunu döverlerse onu azarlarlar. Mevlânâ, bu durumu Allah’ın sevgisine benzetmiş ve 
şöyle açıklamıştır: “Sevginin delili işte böyle bir yerde meydana çıkar. Bu yüzden mademki 
kendinde bir dert veya pişmanlık hissediyorsun bu, Tanrı’nın sana olan inayetinin ve 
sevgisinin bir delilidir.” (Mevlânâ, 1994: 20).

Mevlânâ’nın dikkat çektiği bir diğer husus da sabır sayesinde zor ve meşakkatli işlerindaha 
kolay hale geleceğidir. Çünkü insan, bir zor ve güç bir durumla karşılaştığında sabredemeyip, 
acele ederek hatalı kararlar verebilmektedir. Mevlânâ, “Bu derde dertle derman edeceğim, bu 
işi sabırla kolaylaştıracağım.” (Mevlânâ, 1992: 4/230). ifadesiyle bu duruma dikkat 
çekmektedir. Ona göre, insan, böylesi bir durumda konuda sabretmeli, karar vermeden önce 
temkin ve ihtiyatla hareket etmeli ve o konu üzerinde iyice düşünmelidir. Çünkü insan, biran 
önce rahata ve huzura kavuşmak isteyen aceleci bir yapıya sahiptir. Halbuki acelecilik insanın 
doğru düşünebilmesini, olayların detaylarını görebilmesini ve doğru kararlar alabilmesini 
engelleyen psikolojik zaaflardan biridir. Dikkatimize dağıtır, olayları doğru tahlil etmemize 
engel olur. Bu nedenle sabırsız ve aceleci insanlar, aklına gelen her şeyin o anda 
gerçekleşmesini ister, zararına da olsa önce halledilmesini hedef edinir ve bunun dışındaki 
diğer önemli detaylarla pek ilgilenmezler. Oysaki sabreden kişi olayları ani bir heyecan, 
kızgınlık ya da duygusallık içerisinde değil, sakin ve itidalli bir biçimde düşünerek, her 
konuda alınabilecek en akılcı ve en faydalı kararları alabilir. İşte bu nedenle sabırlı, ihtiyatlı 
ve tedbirli olmanın gerekliliğine de işaret eden Mevlânâ, güçlük ve sıkıntılarla karşılaşan 
kişinin, bunlardan zarar görmeden kurtulmasının ancak acele etmeden, sabredip tedbirli 
olarak mümkün olacağını; çünkü sabrın bütün sıkıntıların anahtarı olduğunu vurgular. Zira 
ona göre sabır, zor zamanlarda kendini öfkeli, stresli, aciz ve çaresiz hisseden insanı ihtiyatlı, 
tedbirli ve metanetli olmaya ve olumlu düşünmeye sevk eder. Böylece öfkesi, bunalımı ve 
stresi yüzünden acele edip hatalı karar vermekten ve yanlış yapmaktan onu korur. Bu 
bağlamda acele davranmanın Şeytan’ın bir hilesi olduğuna, sabır ve tedbirin ise Tanrı’nın bir 
lütfu olduğuna dikkat çeken Mevlânâ, “Tedbirsiz emir, adamakıllı aciz kalır. Çünkü 
ahmaklığından dolayı ne önünü görür, ne ardını!” (Mevlânâ, 1995: 1/85) diyerek tedbirin 
önemini vurgulamakta buna dair görüşlerini de şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Acele, 
Şeytan’ın hilesidir; sabır ve tedbir, Tanrı’nın lütfudur.” (Mevlânâ, 1995: 5/211); “Sabret, 
sabır, güçlüklerin, sıkıntıların anahtarıdır. Bu pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kimse 
kurtulmadı. Sabır da ihtiyatın eli, ayağıdır.” (Mevlânâ, 1995: 3/18); “O kütü yüzlü, 
sabırsızlığından, düzen bilmezliğinden, tez canlılığından kendisini öldürdü; bir müddet 
sabretseydi o belâdan kurtulurdu. Sen de aklını başına al da her belâ oklu kirpisine kendini 
vurma, rahatça otur da kaza geldi mi hava boşluğu bile daralır de dur.” (Mevlânâ, 1957: 
1/53); “Bunun için sabır güç bir şey değildir. Sabret, sabır, güçlüklerin, sıkıntıların 
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anahtarıdır. Bu pusudan sabır ve ihtiyat etmeksizin kimse kurtulmadı. Sabır da ihtiyatın eli, 
ayağıdır. İhtiyatta bulun, zehirli otu yeme. İhtiyata riayet, peygamberlerin kuvvetinden, 
nurundandır.” (Mevlânâ, 1995: 3/18). 

Diğer taraftan Mevlânâ, öfke ve hırsın kişiye zarar verdiğine dikkat çekerek, sabırla ve teenni 
ile hareket etmenin önemli olduğuna şu ifadeleriyle dikkat şeker: “Adam arayan dedi ki: Bu 
iki yol ağzı ana caddede öfke ve hırs zamanında dayanan bir adam arıyorum. Öfke ve şehvet 
vaktinde kendini tutabilen adam nerde? Bucak, bucak, sokak sokak böyle bir adam arıyorum 
işte.” (Mevlânâ, 1995: 5/237); “Hilal hakikatte noksan kabul etmez, görünüş· teki noksan, 
yavaş yavaş dolunay haline gelmek kemal bulmaktır. Geceleyin geceye yavaşlık hususunda 
ders verir. Sıkıntının yavaş yavaş açılacağını gösterir. Sıkıntının yavaş yavaş açılacağını 
gösterir. Yavaşlıkla ey ham aceleci der, dama dayanan merdivenden basamak basamak 
çıkılır. Tencereye yavaş ve ustaca kayna, delice kaynayan yemekten hayır gelmez der.” 
(Mevlânâ, 1995: 6/99). Bu bakımdan Mevlânâ’ya göre sabır insana, tahammül, azim, sebat, 
metanet, hoşgörü, merhamet ve tevazu gibi özellikleri kazandırırken; sabırsızlık, onu isyan, 
edepsizlik, güçsüzlük ve pişmanlık gibi olumsuz davranmaya sevk eder (Yeniterzi, 2003: 21 
vd.). Bunun için insan, başına gelen musibetleri anlamlandırırken acele etmemeli, sabredip 
dikkatli olmalı, doğru bir şekilde anlamaya çalışmalı, buna göre bir tutum sergilemelidir. Aksi 
halde düşünce süzgecinden geçirmeden, hislerine kapılarak sabırsızlık gösterip, acele ederek 
söylediği bir sözden veya bir davranıştan dolayı yıllarca pişman olacaktır.

Öte yandan nimet ve ihsanların zorluk, sıkıntı ve meşakkatlerle daha da anlamlı hale 
geleceğine dikkat çeken Mevlânâ, külfet olmadan nimetin olmayacağına işaret ederek, 
karşılaşılan zorluklara sabredip dayanmak gerektiğini, asıl nimetlere bu sayede ulaşılacağını 
şöyle dile getirir: “Tellal böyle söylüyor, böyledir diyor, dert çekmeden hiçbir neşe elde 
edemezsin. Doğduğun günden beri her gün, ne kadar eziyetler çektin; bir düşünüver. Sen 
dünyaya göz açıncaya dek gözlerden, gönüllerden ne kanlar akmıştır.” (Mevlânâ, 1992: 
6/613); “Dert daima insana yol gösterir. Dünyadaki her iş için, bir insanın içinde ona karşı 
bir aşk, bir heves ve dert olmazsa, insan o işi yapmaz ve o iş dertsiz, zahmetsiz olarak ona 
müyesser olmaz. İster dünya, ister ahiret, ister ticaret, ister padişahlık, ister ilim, ister 
astronomi ve ister daha başka işlerde olsun hepsi için bu, böyledir.” (Mevlânâ, 1994: 18-19);
“Anlat a gönül, kederle karışık olmayan bir neşe gördün mü sen?... Bu balçık dünya gül 
bahçesinde güzü olmayan ilkbahar gördün mü sen?” (Mevlânâ, 1992: 4/294). Bu bağlamda 
Kur’an’da geçen Hz. Meryem’i örnek gösteren Mevlânâ, onun nimetlere nasıl kavuştuğunu 
şöyle anlatır: “Meryem de doğum ağrısı olmadıkça, o baht ağacına gitmedi. Kur'an’da; 
Doğurma sancısı onu bir hurma ağacının kütüğüne dayanmağa şevketti, buyrulduğu gibi onu 
o dert, ağaca götürdü ve kuru ağaç meyve verir bir hale geldi. Vücut da Meryem gibidir; her 
birimizin Îsâ’mız vardır. Bizde eğer o dert peydâ olursa Îsâ'mız doğar; eğer dert olmazsa, Îsâ 
da o geldiği gizli yoldan tekrar kendi aslına döner. Biz de böylece ondan faydalanmaktan 
mahrum kalırız.” (Mevlânâ, 1994: 19).
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Mevlânâ’ya göre sabrın faydalarından bir diğerinin de insanın bela ve musibetlere sabretmesi 
sayesinde toplum içinde itibar ve şeref kazanacak olmasıdır. Bu anlamda bir kişi, maruz 
kaldığı dert ve sıkıntılara sabrederse onun insanların övgüsünü hak edeceğine dikkat çeken 
Mevlânâ, bu yönüyle sabrın övünç kaynağı olduğunu önemle vurgular. Bununla ilgili ayetlere 
de atıfta bulunarak bunu şöyle izah eder: “Her yolda bir bağ koymasaydı, bir tuzak 
kurmasaydı kendini koruyuş, sabrediş yüzünden kim övülürdü ki?” (Mevlânâ, 1992: 7/272);
“Nasıl Ey sabırlı, Ey hilm sahibi, Ey yiğitlik, Ey hikmet ıssı diyebilirdi? Yol kesen ve melun 
şeytan olmasaydı sabırlılar, doğrular ve yoksulları doyuranlar, nasıl belli olurdu?” 
(Mevlânâ, 1995: 6/140); “Ehil olmayanlara sabretmek, ehil olanlara ciladır. Nerde bir gönül 
varsa sabırla cilalanır.” (Mevlânâ, 1995: 6/162); “Sabır ateşin, varlık ateşini yakar, kül eder; 
ateşle varlığı, varlıktan doğan bedeni yak ateşlere. ‘And olsun soluya soluya koşanlara’ 
(Âdiyât 100/1) ayetindeki çakmak taşını çakış, ancak sabır ateşidir; ‘Tırnaklarıyla bastıkça 
taştan kıvılcım çıkaranlara’ (Âdiyât 100/2) ayetinde anılanlar da ancak yiğit canlardır.” 
(Mevlânâ, 1992: 3/ 432).

Sonuç

İslam düşüne tarihinde seçkin bir konuma sahip olan gönül insanı Mevlânâ, maruz kalınan 
bela ve musibetlerle başa çıkmada sabır gibi dinî ve ahlakî değerlerin fonksiyona dikkat 
çekmiş, insanların özellikle çaresiz ve aciz kaldığı zor durumlarla başa çıkmada din ve dinî 
değerlerin insan psikolojisi üzerindeki manevî desteği üzerinde durmuştur. Bu bağlamda 
içinde bulunduğumuz dünyanın imtihan, ahretin ise mükâfat ve caza yurdu olduğunu belirten 
Mevlânâ, imtihanın bir gereği olarak bela ve musibetleri gerekli görmüş ve bunları birer 
imtihan vesilesi olarak değerlendirmiştir. Buradan hareketle insanın çeşitli bela, sıkıntı, dert, 
keder ve musibetler arasına sıkıştırılmış bir hayat sürmesinin kaçınılmaz olduğuna dikkatimizi 
çekmiştir. 

Mevlânâ’ya göre Allah imtihanın bir gereği olarak kullarını ölüm, hastalık, korku, açlık, 
üzüntü ve yoksunluk gibi çeşitli bela ve musibetlerle denemekte, kulluk görevini yerine 
getirip getirmediği hususunda denemektedir. Bu imtihanda başarılı olmada ise musibetlere 
karşı takınılacak tutum önemli rol oynamaktadır. İşte bu çerçevede Mevlânâ, bela ve 
musibetleri nasıl okumalı ve anlamlandırmalıyız? Bunlara maruz kalındığında nasıl bir tutum 
içinde olmalıyız? gibi sorulara cevap verme ve bizlere tavsiye niteliğinde önemli 
açıklamalarda bulunmuştur. Bu tür olumsuz hadiselere daima iyimser bir bakış açısıyla 
yaklaşan Mevlânâ, “her olanda bir hayır vardır” ilkesinden hareketle, zahirde şer gibi görünün 
bela ve musibetlerde hakikatte insanların fayda ve menfaatlerine yönelik birçok hikmetin 
olduğunu savunmuştur. Bu anlamda musibetlerin bir kısmını imtihan, bir kısmını Allah’a 
yaklaşma vesilesi, bir kısmını da insanın manevî olarak olgunlaşmasını sağlayan bir vasıta 
olarak yorumlamıştır. Mevlânâ, musibetleri insanın faydasına yönelik birçok hikmeti 
barındırdığına inandığı için, Allah’ın kullarını bu şekilde imtihan etmesini de ilahî rahmet ve 
adalete de aykırı olarak değerlendirmemiştir. 
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Öte yandan Mevlânâ, imtihan vesilesi olarak kabul ettiği bu bela ve musibetler karşısında 
insanların imtihan yurdunda başarılı bir sınav vererek ebedî kurtuluşa ermelerine de yardımcı 
olmaya çalışmıştır. Bu çerçevede Allah inancı başta olmak üzere dinî değerlerin musibetlerle 
başa çıkmadaki önemine dikkatimizi çekmiş, insanlara musibetleri bahane ederek Allah’a 
karşı gelmemeleri ve kulluk görevlerini ihmal etmemeleri gerektiğini tavsiye etmiştir. Ayrıca 
başa gelen musibetler karşısında aceleci davranıp kendini üzerek hayata kötümser bakmak 
yerine dinin bizlere tavsiye ettiği dua ve sabrı elden bırakmamayı, metanetli ve sabırlı olmayı, 
hayata karşı daima iyimser bakmayı öğütlemiştir. Mevlânâ’ya göre şayet insanlar musibetleri 
bu şekilde yorumlayıp anlamlandırabilirse üzülmekten ve kederlenmekten kendilerini 
kurtarmış, bu sayede içinde bulunduğu imtihan dünyasını da başarılı bir şekilde tamamlamış 
olacaktır. 

Mevlânâ’nın sabır kavramı ile ilgili yaptığı açıklamalara bakıldığında sabrı halkın anladığı 
anlamda pasiflik ve tembellik olarak değil zorluklar ve meşakkatler karşısında dayanıklı 
olmaya, pes etmemeye, çalışmaya ve aktif olmaya sevk eden yönlerine dikkat çektiği 
görülmektedir. Nitekim o, sabrı musibetler karşısında pes etmeyip dayanıklı, metanetli ve 
cesaretli olmak, Allah’ın takdirine rıza göstermek gibi anlamlara geldiği üzerinde önemle 
durmuştur. Bu bağlamda bela ve musibetler karşısında sabrın birçok faydası olduğuna dikkat 
çeken Mevlânâ, sabrı imanın bir gereği ve tezahürü olarak değerlendirmiş, onu imanı arttıran, 
insana umut vererek yaşam enerjisi sağlayan bir kaynak kabul etmiş, bu anlamda imanın baş 
tacı olarak nitelendirmiştir. Buna mukabil sabırsızlığı imanın zayıflığından kaynaklanan ve 
insanı ümitsizliğe, ruhsal sıkıntılara ve iç çatışmalara götüren bir durum olarak 
değerlendirmiştir. Musibetlerle baş etmede, onlardaki gizli hikmetlerin ortaya çıkmasında, 
bunlar yüzünden yaşanan acı, elem, ıstırap ve üzüntülerin hafifletilmesi ve giderilmesinde 
sabrı bir anahtar olarak kabul eden Mevlânâ, sabrın zor ve acı fakat meyvesinin şifalı ve 
lezzetli olduğuna dikkat çekmiştir. Bu anlamda mümin kişinin başına gelen olumsuz olaylara 
sabretmesi durumunda Allah’ın yardım ve ihsanıyla tahammül ve dayanma gücünün 
artacağını; azim, sebat ve metanet gibi vasıflara sahip olacağını ve bu sayede bütün 
sıkıntılarından kurtulup huzura ulaşacağını vurgulamıştır. Bu yüzden Mevlânâ için 
musibetlerle başa çıkmanın yolu kaçmak değil, onlara gönül hoşnutluğuyla rıza gösterip tam 
bir teslimiyetle sabretmekten geçer. Şayet insan Allah’tan gelen musibetlere karşı bunu 
başarabilirse, artık onlar, kendisi için dert ve sıkıntı olmaktan çıkar, Rabbinin bir lütfu olarak 
o kimsenin pişip olgunlaşmasına, yüce mertebelere ulaşmasına birer vesile olur. 

Mevlânâ’ya göre sabır insanı pek çok yönden geliştiren, ona üstün bir ahlak kazandıran ve 
onu kurtuluşa götüren bir özelliğe de sahiptir. Ayrıca inanan insanların sabretmelerinin 
karşılığını ahirette de alacaklardır.  Bu anlamda sabır, insanlara hem dünyevî hem de uhrevi 
amaçlara ulaşmada bir rehber ve anahtar vazifesi görmektedir. Bu nedenle Mevlânâ, 
eserlerinde sabrın kazanımları üzerinde ayrıntılı olarak durmuş, kişinin hem dünyaya hem de 
ahirete yönelik arzu ve isteklerine, hayır ve güzelliklere kavuşmasında sabrın önemli rol 
oynadığını açıklamaya çalışmıştır.
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Abstract  

The effect of Recreation facilities on employee performance cannot be overemphasized as it is 
now a popular strategy for higher efficiency in Nigerian tertiary institutions, the purpose of 
this study was to determine the effect of recreational facilities on employee performance in 
higher institutions in Nigeria with the Federal Polytechnic Ilaro in focus. Both primary and 
secondary data were used and data collected was analyzed using correlation coefficient using 
SPSS. The findings revealed that recreation facilities enhance physical fitness of staff which 
in turn enhanced work quality, higher performance and productivity, as well as boosting 
employee morale. It was concluded that there is relationship between availability of 
recreational facilities and employee performance. It was recommended that more recreational 
facilities should be made available and staff should harness and utilize the available 
recreational facilities in the institution.

Keywords: Recreation, Employee, Performance, Facilities and Productivity

Introduction 

Physical and health fitness of employees of an organization cannot only be achieved through 

medical facilities, the wellbeing and fitness require by employees to perform optimally at 

work can equally be derived from provision recreational facilities for employees to burn out 

stress, relate and communicate with other employees, share work experiences and sort out 

differences among themselves and even the employers. At all Federal Polytechnics, 

recreational facilities are important in order to afford staff physical inactivity. Author (2021) 
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asserted “the designing of Polytechnic infrastructure, including the location of recreational 

physical activity facilities, could be related with the physical activeness of polytechnic Staff”. 

Despite the existence of recreational facilities in the Polytechnic, some Staff did not fully 

utilize the facilities. Fullerton (2011) stated that while institutions are allocating large 

financial resources for the development athletic and recreational sport facilities, polytechnic 

employees are not taking a full advantage of the services provided. This scenario could either 

suggest that the polytechnic community is not physically active or they may just choose to use 

facilities provided by privately-owned sports and recreation centres. Some polytechnic are 

lacking in facilities especially for those that are faced with limited financial resources. Some 

of sections of the female Staff population may show reluctance when compelled to share the 

facilities with the male counterparts for moral reasons. Female staff may experience a general 

feeling of discomfort sharing a gymnasium that is fully occupied by male. In a similar vein, 

the equipment provided by the polytechnic may have been of much inferior quality compared 

to that provided by most privately -owned sports and recreation centers. The federal 

polytechnic too, may lack efficiency in managing their facilities especially with regard to 

good maintenance and cleanliness of existing facilities while such things as booking 

arrangements are mired with unnecessary bureaucratic procedures. Baker et al. (2008) also 

stated that the nearness of public recreation facilities such as playgrounds and recreational 

facilities has been found to affect physical activity behaviour in a positive way. This shows 

that the availability of recreational facilities has the potential to attract people to be more 

physically active. The existence of recreational facilities in a polytechnic helps to create a 

healthy community of staff who not only excel administratively but are also physically active. 

Physical activity such as sport can help young people to develop important values for 

continuous self-improvement. Involvement in sports provides them with the opportunity for 

interaction while enabling them to reap the full benefits of physical activity.  
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As stated by Boxall et al (2003), individual performance is a function of ability, motivation 

and opportunity (AMO); what they refer to as the fundamentals of employee’s productivity. 

As part of human resource development, organizations and individuals are slowly 

appreciating the concept of planning and managing employee recreation. American Council 

on Exercise (2000), contends that creating some leisure time in the course of the day allows 

employees to recharge themselves psychologically and emotionally and this can lead to 

improved job performance.  

Statement of the Problem

The Federal Polytechnic in Nigeria is characterized with high cerebral tasks and as such 

there is high probability that fatigue set in, in order to suppress workplace stress 

associated with Nigerian there is need for the employee to recreate.  

There have been other activities through which the employee has been giving to 

suppress fatigue, but the rate of those activities as seemly not matching the rate of 

fatigue experience on the job. This study tends to examine how recreational activities 

can enhance physical fitness, wellbeing as well as increase productivity of Nigeria 

Polytechnic Employees.  

Objectives of the Study

1. To examine effect of physical fitness programmes on the wellbeing and performance 

of  employees at Federal Polytechnic, Ilaro 

2. To establish the relationship between recreational activities and performance of 

employees at Federal Polytechnic, Ilaro.  

3. To identify the impact of recreation facilities on job satisfaction of FPI staff.  
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1.4 Research Questions

i. What is the effect of physical fitness programmes on the wellbeing and performance 

of employees at Federal Polytechnic, Ilaro (FPI)?

ii. What is the relationship between recreational activities performance of employees at

Federal Polytechnic, Ilaro (FPI)?

iii. What are the impact of recreation facilities on job satisfaction of FPI staff?

Conceptual Review 

Recreation consists of activities or experiences carried on within leisure, usually chosen 

voluntarily by the participant – either because of satisfaction, pleasure or creative 

enrichment derived, or because he perceives certain personal or social values to be gained 

from them. It may, also be perceived as the process of participation, or as the emotional 

state derived from involvement. (Devi 2021). The simplest definition of a recreation facility 

is the definition put forward by free Dictionary (2010) as a “public facility for recreation”. 

The availability of recreational facility and the effect of the availability of those facilities in 

Nigerian Federal Polytechnics on employees’ performance is the central thrust of this 

paper. 

Recreational programs are long-term organizational activities created to enhance the 

implementation of organizational practices and individual behavior conducive to 

maintaining or improving employee physiological, mental, and social wellbeing (Wolfe & 

Parker, 1994 in Akmal, Zainol, Mansor & Ghazali. 2012). The purpose of recreational 

programs in an organizational context is to promote the competency of manpower by 

improving their health. More recent studies conducted at Johnson & Johnson (Fielding, 

1994) also indicated positive opportunity costs, business-unit-wide, of health promotion 

programs. Joint Committee on Health Education Terminology has defined health promotion 
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as the total of all focused activities created to enhance individual and communal health 

through several approaches, including behavior change strategies, health education, health 

protection measures, risk factor identification, health enhancement and health care (Goliath, 

2007). 

Various studies have shown the importance of recreations on one’s life specifically in three 

aspects- physical health, mental health and improving quality of life. 

Physical Health

Recreational activities, especially outdoor ones improve one’s health like maintaining lower 

body fat percentages, lowering blood and cholesterol levels, increasing muscular strength, 

flexibility, muscular endurance, body composition and cardiovascular endurance. Overall it 

increases one’s stamina and energy level resulting in more focus for academic activities 

besides also having an impact on one’s class attendance and attention thus leading to more 

learning. And as we all know “health is wealth”.

Mental Health

Mental health is essential for overall physical health. Recreational activities help manage 

stress. It provides a chance to nurture oneself and provides a sense of balance and self-esteem, 

which can directly reduce anxiety and depression. There is also an increased motivation to 

learn as it can serve as a laboratory for application of contents learnt in classrooms teaching. It 

provides a channel for releasing tension and anxiety thus facilitating emotional stability and 

resilience. Such activities help students to become more self-reliant, emphatic and self-

disciplined. 
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Improved Quality of Life

People who make recreation a priority are more likely to feel satisfied with their lives overall, 

according to an American Recreation Coalition Study, 2000. Recreational activities help 

create a balance between academic pressures with physical and mental well-being. The effects 

of recreation are multifold. It enriches self-expression, self-fulfillment ability, interpersonal 

skills, techniques and methods of using leisure, physical strength, creative expression, and 

aesthetic sense. Such attributes have a favorable effect on human beings who have limits in 

everyday life. Therefore, recreation is allowed to be used as a tool of therapy (Lee, 2000). 

Physical activity-based recreation helps participants recover from the deteriorated physical 

strength, caused by the lack of exercise, and develops the latent ability to achieve self-

realization.  

The creation of recreational areas and parks provides all kinds of recreation facilities and 

advantages for physical activity that helps people in having a better lifestyle. Individuals are 

seemingly more active by residing near the parks or recreational areas. Recreation is of 

necessity and vital for the development of the human being and regions (Peter & Mohammed 

2019). 

Effect of Recreation Activities on Employee Performance; 

Enhances Physical Fitness  

One of the major effect of recreation on employees’ performance is physical fitness of 

employee of Nigeria Polytechnic on their job. This is further corroborated by Mbabu 2013 in 

Falkenberg (1997) who established a link between employee fitness programmes and 

organisational performance. Their study affirmed that It showed that majority of employees 
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who participated in physical fitness programmes had above average performance, lower rates 

of absenteeism, higher commitment to work, and lower employee turnover. 

It helps in building communication skills and team building 

Recreation enables employee to relate in groups to solve problems associated with their 

official tasks. There will be more discussions of ideas and feedbacks which aid to resolve 

conflict among themselves, share administrative experiences and enhance team work. It plays 

a key role in bonding among employees and with management within the organization. 

(Mokaya and Gitar 2012). 

It also helps in boosting Employees Memory  

Employees of Nigerian Polytechnics require a sharp memory to discharge the cerebral task 

associated with their job. Recreation activities aid higher retention capacity among 

employees, and this is evident in Goetzel and Ozminkowski (2008) they conducted a study on 

the link between workplace recreation and employee’s mental health. Their research applied 

behavioural theory to determine how recreation improved the employee’s mental health. The 

findings showed that participation in Employee Fitness programmes had a positive impact on 

mental health by reducing stress levels. Akmal, Zainol, Mansor1 & Ghazali. (2012) concurred 

on the impact of workplace recreation on the mental health of employees. Their research on 

the job satisfaction of workers engaged in recreation programmes revealed higher satisfaction 

and mental health among employees who attended recreation programmes compared to those 

who did not.   
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Recreation as a Management Technique 

Implementing employee recreational programs will able to create a win-win situation between 

the employer and employees with reduced tangible cost in the area of healthcare, disability, 

absenteeism, and compensation, learning on how to create a healthy lifestyle and how to be 

safe on job respectively (Bates, 2006). 

Enhances peer relationships and interpersonal skills 

Polytechnic Employees can also excel in areas other than bureaucratic responsibilities where 

they have an interest. Recreational activities can give a chance to discover talents other than 

administrative excellence which can later help polytechnic employees in the career 

development and life as a whole. 

Theoretical Review

Herzberg Motivator-Hygiene Theory 

The theory adopted for this study is Herzberg Motivator-Hygiene Theory propounded 

by Fredrick Herzberg in 1959 in his work titled “the Motivation to Work” the theory 

focused on individual workplace. The central thrust of this theory is that there are 

factors that give employees satisfaction and other factors that give dissatisfaction and 

not non-satisfaction.

Theory of Fredrick Herzberg gained a lot of attention in modern day management, as a 

practical approach towards employee motivation and productivity.  

Both Robbins (2001) and Kochan (2002) confirmed that money and salary influenced 

employee behaviour in the short term leading to job satisfaction. However, few studies 

established long-term influencers of job satisfaction. Farmer and Seers (2004), Parks and 
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Steelman (2008), and Mokaya and Gitari (2012) established that workplace recreation 

programmes influenced employee job satisfaction in the long-term. 

Data Presentation and Analysis 

The data on recreational activities in Federal Polytechnic Ilaro was sourced primarily via a 

questionnaire filled and submitted by 270 staff of the institution, with half targeted at non-

academic staffs and the other half; the academic staff.  Using the Multinomial Logistic 

methodology approach, the following results were obtained. 

Table 1: Pseudo R-square 

Estimators Estimates

Cox and Snell .826

Nagel kerke .915

McFaden .455

According to the table above, the three Pseudo R-squared values of Cox and Snell (0.826), 

Nagel Kerke (0.915) and McFaden (0.455) measuring the goodness of the fitted model. This 

result according to the Pseudo R-square of Nagel Kerke implies that there is about 91.5% 

variation in the effect of recreational facilities on employee performance in Federal 

Polytechnic Ilaro. It can be evidenced that the model fitted captured goodness of fit. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 607 June 1-2, 2021



 

Table 2: Multinomial Logistic Model Results 

ESTIMATOR ESTIMATES (-2log Likelihood) SIGNIFICANCE

Model information – Intercept only 410.202

Final  ( ) 387.842 0.027

392.612 0.049

397.339 0.970

397.218 0.037

Source: Author’s Computation, 2021

The Table above reveals the specified multinomial logistic model results. The final model 

information value of 387.842 with significance value of 0.027 signifies that the overall model 

fitted is significant at 5% significance level based on the predictor variables considered under 

study. 

Thus, the fitted model from the result in table 4.4 above can be expressed as; 

=  
℮ . . .   .

1 + ℮ . . .   .

The intercept β0 of 387.842 represents the multinomial logit estimate for the effect of 

recreational facilities on employee performance in Federal Polytechnic Ilaro. The remaining 

multinomial logit estimates of 392.612, 397.339, 397.218 shows a unit impact of employee 

performance in Federal Polytechnic Ilaro based on recreational facilities. This means that β1 is

a measure of the how recreational facilities boost enhance physical fitness, β2 measures how 

the recreational activities boost employee’s performance in Federal Polytechnic Ilaro while β3
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measures how the availability of recreational facilities gives job satisfaction in the institution 

being studied.  

Based on the result in table 2, since the significant value of  gives 0.049 which is 

statistically significant at 5% level. This signifies that the recreational activities enhance 

recreational fitness in Federal Polytechnic Ilaro.  

On the other hand, the significant value of  gives 0.970 which is not statistically significant 

at 5% level. This signifies that the recreational activities do not boost employee’s 

performance in Federal Polytechnic Ilaro.  

Finally, the significant value of  gives 0.037 which is statistically significant at 5% level. 

This signifies the availability of recreational facilities in Federal Polytechnic Ilaro gives job 

satisfaction to employees. 

Conclusion

The study aimed to determine the effect of recreation facilities on the performance of 

employees. The findings showed that physical fitness programmes and mental health 

programmes had a significant positive effect on employee performance. On the other hand, 

entertainment programmes were found to have a less significant effect on employee 

performance. 

Recommendations

This research put forward the following recommendations; 

Recreational facilities should be provided in Nigerian Polytechnics to enhance 

physical fitness, mental health and boost morale of Nigerian Polytechnic Employees  

Government should allocate special fund for staff recreational activities in all MDAs 
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because of its attendant benefits 

Management of Federal Polytechnics should allocate a period for recreational 

activities for Staff 

Staff should endeavor to participate in recreational activities for their healthy status 

More staff games should be organized other than NIPOGAs, WAPOGA etc. 
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IRRIGATION MANAGEMENT FOR SOME VEGETABLES 
GROWN IN GREENHOUSE CONDITIONS 

Harun Kaman 
Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Structures and Irrigation, 07058 Antalya, Turkey. 

Abstract 

Drought as a result of global warming and climate change has negative effects especially on 
water resources. One of the most important of these effects is the occurrence of changes in 
precipitation regime and distribution. As a result, groundwater and surface water reserves it 
cannot accumulate a sufficient amount of water. It is a known situation that the population 
growth rate is about five times and the demand for water is six times in the last century. 
Turkey and other countries in an arid and semi-arid climate zone experience significant 
difficulties in accessing good quality water. In addition to this, the increase in the water use 
of the urban, the industry, the population growth etc. sectors necessitates the reduction of 
the water allocated to agricultural cultivation. On the other hand, it is the agricultural sector 
which uses the most water. Irrigation in agricultural production is one of the most important 
practices that ensure the vitality of the plants and increase the yield substantially. In this
case, researches on getting more yield from unit area and increasing irrigation efficiency are 
among the fundamental topics of today. Irrigation efficiency can be increased by successful 
irrigation management. The three most basic questions of successful irrigation management 
are: 1) When?, 2) How much? and 3) How?. These three basic questions, the application 
will emerge achievement levels of irrigation levels based on the accuracy of the answers 
given.  

Keywords: Deficit irrigation, partial root zone drying, evapotranspiration.  

SERA KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI SEBZELER İÇİN 
SULAMA YÖNETİMİ

Özet
Küresel ısınma ve iklim değişikliği neticesinde yaşanan kuraklık özellikle su kaynakları 
üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bu etkilerin en önemlilerinden biri, yağış rejimi ve 
dağılımında değişikliklerin meydana gelmesidir. Bunun sonucunda da yer altı ve yer üstü su 
rezervleri yeterli oranda su biriktirememektedir. Son yüzyılda nüfus artışı hızının yaklaşık 
beş kat ve suya olan talebin ise altı kat olduğu bilinen bir durumdur. Kurak ve yarı kurak 
iklim kuşağında bulunan Türkiye ve diğer ülkelerde önemli ölçüde iyi kaliteli suya erişimde 
güçlükler yaşanmaktadır. Bununla birlikte nüfus artışı, sanayi, kentsel vb. sektörlerin su 
kullanımındaki artış tarımsal yetiştiriciliğe ayrılan suyun azaltılması zorunluluğunu 
doğurmaktadır. Öte yandan, suyu en fazla kullanan tarım sektörüdür. Tarımsal üretimde 
sulama, bitkilerin canlılığını güvence altına alan ve verimde büyük oranda artış sağlayan en 
önemli uygulamaların başında gelmektedir. Bu durumda, birim alandan daha fazla verim 
alma ve sulama randımanın artırılmasıyla ilgili araştırmalar günümüzün temel konuları 
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arasındadır. Sulama randımanı ise başarılı bir sulama yönetimi ile arttırılabilir. Başarılı bir 
sulama yönetiminin en temel üç sorusu ise: 1) Ne zaman?, 2) Ne kadar? ve 3) Nasıl?’dır. 
Sözkonusu üç temel soruya, uygulamada/yetiştiricilikte verilen cevapların doğruluk 
düzeyine göre sulama uygulamasının başarı düzeyi ortaya çıkacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kısıntılı sulama, yarı ıslatmalı sulama, bitki su tüketimi.

INTRODUCTION 

Irrigation is one of the basic inputs for crop production. Other factors for increasing 
agricultural production should be assessed as well as the research on irrigation techniques 
in the areas where water use efficiency can be high. 
As known, water resources are extremely limited in many parts of Turkey. Along with this, 
however, the demand for irrigation has increased rapidly. As a result of the drought that has 
taken place in recent years, the surface water resources have either decreased or started to 
dry up. In short, the drought, which has been common in recent years, has begun to put 
pressure on the more economical use of irrigation water resources, especially in agricultural 
production. 
Different options can be applied to water saving in agriculture. Different scenarios may be 
developed for situations where irrigation water is limited and insufficient. At the beginning 
of these scenarios is the application of irrigation. The deficit irrigation technique can be 
applied in two different ways as Conventional deficit irrigation (CDI) and Partial Root 
Drying (PRD). Figure 1 shows a schematic view of the application of the CDI. 

Figure 1. Conventional deficit irrigation (CDI). 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 612 June 1-2, 2021



 

PARTIAL ROOT DRYING (PRD)  
The PRD technique is based on the principle of leaving wet one side of the plant root region 
and leaving the other side dry. Thus, the amount of water applied in conventional irrigation 
is reduced in a certain proportion, and it is aimed to utilize existing water resources more 
effectively, especially in the lands where water resources are limited and expensive. Figure 
2 shows a schematic view of the application of the PRD technique.  
Whereas the irrigation is carried out on both sides of the plant root zone in CDI, one side of 
the plant root zone is wet and the other side is left dry in the PRD technique. It was shown 
that the efficiency in water use may be higher (e.g., Chaffey, 2001) by wetting periodically 
half of the plant root zone under the PRD technique compared to conventional short 
irrigation methods.  

Figure 2. Partial Root Drying (PRD).

LITERATURE REVIEW 
In a study conducted by Kang et al. (2001), the roots of bitter pepper plants were divided 
into two separate pots and the effects of three different irrigation treatments were 
investigated by drip irrigation method. Water applications were made in 65% and 55% of 
the field capacity. It was observed that, in 65% of the field capacity, the highest efficiency 
and the best water use efficiency were obtained in the irrigation of half of the roots. 
Under the PRD technique, a research was carried out to investigate the salt accumulation in 
the root zone of tomato plants (Kaman et al., 2006). It was found that the PRD technique 
did not cause salt accumulation to adversely affect the growth of the plant. In the same 
study, it was reported by Ekici (2002) that the PRD technique could save water without 
causing any significant decrease in tomato yield. 
Stikic et al. (2003) conducted a research using tomatoes as plant material to reveal the 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 613 June 1-2, 2021



 

effects of PRD technique on plants. Fruit diameter, dry weight, total minerals, 
photosynthesis, transpiration and water use efficiency values showed no significant 
difference between PRD technique and control group. It was stated that the increase in 
sugar content was a more significant gain with the plant water use efficiency under the PRD 
technique, compared to the control group. 
Another study was carried out by Zegbe-Dominguez et al. (2003) to investigate the effects 
of PRD technique on yield and fruit quality with limited irrigation. There was no significant 
difference with regards to dry matter content among the irrigation treatments, but the 
number of fruits and fruit water content decreased compared to full irrigation in full 
irrigation and semi-wetting areas. In the PRD technique, fruit ripeness occurred a week 
before the other treatments.  
Kırda et. al. (2004) carried out a two-year research with greenhouse tomato plant under the 
PRD technique to save water from irrigation. In the first year of the study, the difference 
between the yield value obtained from 1PRD50, which had half of the amount of FULL 
irrigation water, and the yield value obtained from FULL, was not considered statistically 
significant. The lowest yield was obtained from 2PRD50. The highest irrigation water 
utilization efficiency was 1PRD50 and 2PRD50. Similar results for the 1PRD50 treatment 
were also obtained in the second year of research. In addition, it was observed that PRD 
application increased the fruit quality.  
Dorji et al. (2005) compared the practice of conventional PRD techniques on the 
development and quality of pepper plants. At dawn time, the values regarding the leaf water 
potential were found to be the highest for the Control group, and this was followed by the 
PRD50 treatment. The lowest leaf water potential values were found under the DI50
treatment. The leaf water potential values measured in the middle day were found to be 
lower than the values measured at dawn, but the ordering for irrigation treatments was 
found to be as Control> PRD50> DI50. Total fresh fruit yields decreased by 19% under the 
treatment of PRD50 and by 34.7% below the content of DI50 compared to the control 
group. As expected, the root zone at the bottom of the control field had the highest value of 
soil water content. The wet side of the PRD50 treatment and the wet-dry average soil water 
content values were found to be lower than the Control group and higher than the DI50 
treatment. However, the dry side of the PRD50 treatment behaved similarly to the values of 
the soil water content that was measured under the DI50 treatment. The difference between 
root, soil and fruit dry weight percentages was not found to be statistically significant for all 
three irrigation treatments. Water use efficiency was found to be the highest under the 
PRD50 treatment. The PRD50 followed the DI50 the Control, respectively. 

CONCLUSION  
Increased use of irrigation water was observed when water was saved through limited 
irrigation practices. With the CDI, which has a long history, the irrigation water can be 
saved. However, there are some difficulties in implementing CDI, such as having relevant 
knowledge regarding plants and critical periods, the problems faced by farmers during the 
implementation. In the PRD technique, which has been subject to much research in recent 
years, which is more advantageous than CDI, it is possible to save at higher rates in general 
terms than irrigation water.  
Irrigation water resources are limited and expensive to use, it becomes a necessity to cut 
down the amount of water used in irrigation. The general superiority of the PRD technique 
is obvious under the light of the relevant literature. Especially in arid and semi-arid areas 
where water resources are limited and expensive to use, high yield profitability can be 
achieved by saving PRD technology from irrigation water to a large extent.  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 614 June 1-2, 2021



 

REFERENCES  

Chaffey, N., 2001. Restricting water supply enhances crop growth. Trends Plant Sci., 6(8), 346.  
Dorji, K., Behboudian, M. H., Zegbe-Dominguez, J. A., 2005. Water relations, growth, yield, and fruit quality of hot pepper under deficit 

irrigation and partial rootzone drying. Scientia Horticulturae, 104, 137-149.  
Ekici, B., 2002. Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kısmi Kök Kuruluğu (Partial Rootzone Drying) Sulama Tekniğinin Bitki Büyümesi, 

Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri. (In Turkish with English Abstract) Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim 
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana. 

Kaman, H., Kirda, C., Cetin, M., Topcu, S., 2006. Salt accumulation in the root zones of tomato and cotton irrigated with partial root-
drying technique. Irrig. Drain., 55, 533-544.  

Kang, S., Zhang, L., Hu, X., Li, Z., Jerie, P., 2001. An Improved Water Use Efficiency for Hot Pepper Grown under Controlled Alternate 
Drip Irrigation on Partial Roots. Sci. Hortic., 89: 257-267.  

Kırda, C., Cetin, M., Dasgan, Y., Topcu, S., Kaman, H., Ekici, B., Derici, M. R., Ozguven, A. I., 2004. Yield response of greenhouse 
grown tomato to partial root drying and conventional deficit irrigation. Agr. Water Manage., 69, 191-201.  

Stikic, R., Popovic, S., Srdic, M., Savic, D., Jovanovic, Z., Prokic, L., Zdravkovic, J., 2003. Partial Root Drying (PRD): A New Technique 
for Growing Plants that Saves Water and Improves the Quality of Fruit. Bulg. J. Plant Physiol., Special Issue, 164-171.  

Zegbe-Dominguez, J.A., Behboudian, M.H., Lang, A., Clothier, B.E., 2003. Deficit Irrigation and Partial Rootzone Drying Maintain Fruit 
Dry Mass and Enhance Fruit Quality in ‘Petopride’ Processing Tomato (Lycopersicon Esculentum, Mill.). Sci. Hortic., 98: 505-510.  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 615 June 1-2, 2021



 

SALINITY PROBLEM IN SOIL AND SOLUTION 
SUGGESTIONS IN UNDERCOVER AGRICULTURE 

HARUN KAMAN 
AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL STRUCTURES AND 

IRRIGATION, 07058 ANTALYA, TURKEY. 

Abstract  

Undercover is the environment where year-round cultivation is possible and producers have 
higher profitability expectations compared to open farming. Although crop production with 
rainfall can be done in open field depending on the amount of rainfall, irrigation is a must 
for undercover agricultural production. However, improper irrigation methods, poor quality 
irrigation water, insufficient drainage, poorly used land and similar effects cause 
salinization of the undercover soil and increase the existing salinity. Salinity is one of the 
main problems that limits and/or decreases the yield in crop production depending on the 
values it has. Besides limiting the yield, salinity causes serious damage to plant growth and 
plant. In addition, salinity lowers the soil quality and causes significant degradation in the 
soil. Increasing soil salinity is one of the main reasons for the decrease in land suitable for 
agriculture. It is known that losses in agricultural lands increase every year due to salinity. 
In particular, in environments where intensive irrigation applications, alleviating or 
controlling the effect of soil salinity is one of the fundamental issues of today in terms of 
agricultural production. Even in good soil and irrigation water quality, undercover 
conditions occur once accumulation of salt in the soil. Because the irrigation water used 
contains melted/dissolved substances. In addition, the accumulation of salt in the soil 
increases with the application of plant nutrients. In this study, for a sustainable production, 
determining the salinity problem and evaluating possible solution suggestions are discussed 
in undercover agriculture.  

Keywords: Drainage, groundwater, electrical conductivity, irrigation management.  

ÖRTÜALTI TARIMDA TOPRAKTA TUZLULUK SORUNU VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Özet

Örtüaltı, yıl boyu yetiştiriciliğin yapılabildiği ve açıkta yapılan tarıma oranla üreticilerin 
karlılık beklentisinin daha yüksek olduğu ortamlardır. Açık alanda yağış miktarına bağlı 
olarak yağış koşullu bitkisel üretim yapılabilmesine karşın, örtüaltında tarımsal üretim için 
sulama bir zorunluluktur. Ancak, uygun olmayan sulama yöntemleri, düşük kaliteli sulama 
suyu, yetersiz drenaj, iyi kullanılmayan arazi ve benzeri etkiler örtüaltı toprağının 
tuzlulaşmasına neden olmakta ve mevcut tuzluluğu artırmaktadır. Tuzluluk sahip olduğu 
değerlere bağlı olarak bitkisel üretimde verimi sınırlayan ve/veya azaltan en temel 
problemlerdendir. Verimi sınırlamasının yanısıra, tuzluluk bitki gelişimine ve bitkide ciddi 
zararlara yol açmaktadır. Ayrıca, tuzluluk toprak kalitesini düşürmekte ve toprakta önemli 
oranlarda bozunmalara neden olmaktadır. Artan toprak tuzluluğu tarım yapmaya uygun 
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arazilerin azalmasının temel nedenlerindendir. Tuzluluk nedeniyle tarım alanlarındaki 
kayıpların her yıl arttığı bilinmektedir. Özellikle yoğun sulama uygulamalarının yapıldığı 
ortamlarda, toprak tuzluluğunun etkisinin hafifletilmesi veya kontrol altına alınması 
günümüzün tarımsal üretim açısından temel konularından biridir. İyi kaliteye sahip toprak 
ve sulama suyu koşullarında dahi zamanla örtüaltı toprağında tuz yığışımı meydana 
gelmektedir. Çünkü kullanılan sulama suyu içerisinde erimiş/çözünmüş maddeler 
bulundurmaktadır. Ayrıca, bitki besin elementleri uygulamalarıyla da toprakta tuz birikimi 
artmaktadır. Bu çalışmada, sürdürülebilir bir üretim için örtüaltı tarımda tuzluluk 
sorununun belirlenmesi ve muhtemel çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Drenaj, taban suyu, elektriksel iletkenlik, sulama yönetimi.

INTRODUCTION  

The increasing degradation of the quality of water resources necessitates the evaluation of 
wastewater and marginal water resources in the agricultural sector. In these conditions, salt 
accumulation, which may occur in the soil, may affect the yield in vegetable production 
considerably.  
Salinity continues to be a problem increasingly important in our country and in the world. 
Water is at the forefront of today's scarce natural resources. In this context, irrigation water 
saving is an important issue in the production made in the greenhouse, but the salt 
accumulation that occurs over the years can bring about more serious problems.  
As it is known, irrigation water contains slightly soluble materials. On the other hand, the 
fertilisers used as plant nutrients also accumulate in the plant root zone. With the increasing 
temperatures in general, there is also an increase in the number of irrigation applications 
and the amount of water applied. As a result, no matter how good the soil and irrigation 
water quality is, there is a salt accumulation in the plant root zone at the end of the 
production season, which is a well-known fact. This situation has become one of the most 
important problems for producers.  
The producers are trying to solve this problem in two ways. The first one is to change the 
greenhouse soil. However, this is not sustainable. The second is to carry out the leaching 
process for breeding purposes. There is also an unconscious and excessive use of water in 
the leaching process.  

LITERATURE REVIEW

Hamdy (1990) reported that the most efficient method of reducing salt accumulation in the 
soil and plant yield is periodic leaching. The new soil has been formed, which is affected by 
the salinity and secondary salinity, which is a result of irrigation practice. The secondary 
salt mentioned above is suggested to be because of water shortages in irrigation 
applications, the use of high-grade salt water, inadequate drainage, inadequate irrigation 
systems, excessive irrigation without adequate drainage and groundwater rise, fertilizer 
applications (Ghassemi et al., 1995). 
The leaching requirement is the ratio of the volume of water to the volume of irrigation 
water to be infiltrated under the root zone by applying to the soil in order to obtain the 
minimum salinity conditions required for plant development in the soil root zone. Because 
this value is directly related to the plant species, the values regarding the leaching needs 
will differ according to the plant species susceptible to or not susceptible to salt (Yurtseven, 
2000).  
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Kaman et al. (2006) found that soil salinity increased in time in irrigation in an open field 
cotton plant. Especially in arid and semi-arid regions, natural leaching methods in the soil 
will be an effective method since annual rainfall is inadequate. In such cases, the salinity 
value in the soil will increase, so leaching becomes important in terms of efficiency.  
Kaman et al. (2006) also examined salinity changes in greenhouse conditions (Figure 1). 
Here, the factors affecting salinity change are irrigation water and fertilisers applied during 
the production. Despite the electrical conductivity of the lower irrigation water, the salt 
concentration in the soil has increased visibly. Depending on the beginning and end of the 
production, the greenhouse showed salt accumulation in the greenhouse soil and in the open 
area. Despite the fact that winter rains provide a certain natural wash in the open area, no 
leaching factor appears in the greenhouse area. They found that leaching in such 
greenhouse areas became important in terms of efficiency and production sustainability.  

Figure 1. Salt accumulation in the root zone of drip-irrigated tomato at the initial stage and 
the end of the irrigation season. Data points Show means (n=3). Tukey’s critical values for 
comparison at α=0.01 rejection level are shown by line bars (Kaman et al., 2006).

Kaman and Özbek (2016) suggested some values regarding the amount of change in 
salinity depending on the depth at the beginning and the end of the season. They found that 
greenhouse soil areas, which were not effectively washed, would increase over the years 
and cause salinity accumulation. 
Ünlükara et al. (2008) investigated changes in soil mineralization and soil mineral content 
when they were washed at different ratios with each irrigation application. It was observed 
that soil salinity decreased with the increasing leaching rate while yield increased with 
leaching.  
In the remediation of existing troubled soils, leaching operations vary according to the 
condition of the water source and soil characteristics. According to the features available, 
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soil salinity is improved by continuous shading, intermittent gliding and sprinkling 
applications. Drip irrigation method was not widely used. It was found that the periodical 
pooling resulted in a 1/3 increase in leaching water compared to continuous pooling. In 
another study on soil leaching, sprinkler irrigation was found to have more effective 
leaching values than the values obtained by continuous irrigation (Kanber and Ünlü, 2010). 

CONCLUSION 

It can be concluded that the effective application of leaching and drainage systems to arable 
land due to loss of yield due to salinity can contribute significantly to the production 
without a decrease in productivity. 
As a result of effective leaching, a land of good quality will always be available for 
sustainable agricultural production. If leaching is not provided, the salt will accumulate 
deep in the plant root zone in time. 
Especially in the countries such as our country where a large part of arid and semi-arid 
climatic regions do not wash the soil with low rainfall and soil with irrigation water, the soil 
becomes salty and sodic in time and turns into an inefficient form that crop production 
cannot be done. 
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ABSTRACT 

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has caused many symptoms in humans but has also 
led to serious problems in the management of acute and chronic health problems. Rheumatoid 
arthritis, one of the chronic health problems, is an autoimmune disease and 
immunosuppressive drugs are used in its treatment. As it is known, all these both increase the 
susceptibility to COVID-19 infection and contribute to the occurrence of various problems in 
follow-up and treatment due to COVID-19. This situation negatively affects the disease 
management of individuals with rheumatoid arthritis. In this regard, in this review, we aimed 
to examine the care management of patients diagnosed with rheumatoid arthritis in the 
COVID-19 pandemic and to make recommendations in the light of evidence-based data. 

Keywords: COVID-19, evidence-based care, pandemic, rheumatoid arthritis 

INTRODUCTION 

The new member of the coronavirus family, severe acute respiratory syndrome coronavirus-2
(SARS-CoV-2) was first reported in Wuhan province, China in December 2019. SARS-CoV-
2 is transmitted from human to human via droplets and causes the coronavirus 2019 (COVID-
19) disease in people. Together with the increasing number of cases worldwide, COVID-19
was declared to be a pandemic by the World Health Organization (WHO) on 11 March 2020 
(Ministry of Health, 2020; WHO, 2020). In addition it has been reported that COVID-19 
frequently causes fever, cough and dyspnea. Despite people going through the disease without 
symptoms, critic cases may have pneumonia, severe acute respiratory tract infection, organ 
dysfunctions and even death (Ministry of Health, 2020).  
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In the present approach, the serious clinical picture in COVID-19 has been associated with 
different conditions (Tezcan & Mercan, 2020). For example age, male sex, cardiovascular 
system diseases and chronic diseases like diabetes mellitus affect the course of COVID-19 
negatively (Robinson, 2020; Tezcan & Mercan, 2020). Apart from these, it is thought that 
autoimmune diseases like rheumatoid arthritis (RA) may also affect the risk of being infected 
with COVID-19 and the clinical progress of the disease. However, there is no clear data as to 
whether this condition is different from other sections of society (Hyrich & Machado, 2020; 
Tezcan & Mercan, 2020). Yet still, the “stay-at-home” orders by governments in the 
pandemic process have resulted in disruptions in the follow-up and treatment of patients 
diagnosed with RA, which has affected the disease management negatively, as in all chronic 
diseases. Accordingly the aim of this review is to offer suggestions for the care management 
of patients diagnosed with RA in the COVID-19 pandemic. 

COVID-19 AND RHEUMATOID ARTHRITIS 

Rheumatoid arthritis is a chronic, inflammatory and autoimmune disease which often shows a 
symmetrical involvement in hand and foot joints, metacarpophalangeal joints, and proximal 
interphalangeal joints (Tekeoğlu & Baykul, 2020). It has an insidious onset and causes severe 
synovitis and synovial proliferation in the joints involved, in the course of time (Kim et al., 
2020; Tekeoğlu & Baykul, 2020). Since epidemiological studies conducted in Turkey are 
regional, it has been reported that there is no clear data regarding the RA prevalence (Akkoç, 
2010).  

In the treatment of rheumatoid arthritis, nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID), 
corticosteroids and strong immunosuppressive agents are used for suppressing the tissue 
inflammation and preventing the tissue/organ damage (Ladeni et al., 2020). These drugs used 
in the treatment are reported to be risk factors that may cause serious infections in RA 
patients. Also the present disease activity and specific comorbidities related to the disease 
increase the infection risk (Favalli et al., 2020; Hyrich & Machado, 2020). Although the 
action mechanism of COVID-19 remains a mystery, it has been reported that it causes an 
aggressive inflammatory response by activating the immune system (Kimyon & Duman, 
2020; Ladeni et al., 2020). In the light of these information, the fact that RA is an autoimmune 
disease and immunosuppressive agents are used in its treatment made us think that it might 
pose a risk to COVID-19 (Figueroa-Parra et al., 2020; Robinson, 2020).  
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RECOMMENDATIONS FOR THE CARE MANAGEMENT OF 
PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS IN THE COVID-19

PANDEMIC 

COVID-19 has brought major challenges in the RA management (Ladeni et al., 2020). When 
meeting the care needs of an individual, it is impossible to both protect from COVID-19 and 
keep the social distance (Robinson, 2020). Despite this, patients diagnosed with RA need to 
go to the doctor frequently for their specific treatment and going to a hospital during the 
COVID-19 pandemic increases the risk of being infected, considering the advanced age and 
comorbidities of patients (Zhang et al., 2020). In their study, Kim et al., observed that there 
were changes in the hospital appointment order of RA patients and an increase in the rate of 
those not going to the doctor after the COVID-19 pandemic. A part of the patients reported 
that this was caused by COVID-19 (Kim et al., 2020). Thus, it is recommended that RA 
disease be managed with a non-face-to-face method (Zhang et al., 2020) and interventions be 
implemented for high-risk RA patients to reduce missing their appointment (Kim et al., 2020). 
In that case, telehealth services should be taken into consideration. Telehealth services are an 
effective method both for doctors and patients in emergencies like pandemic (Zhang et al., 
2021).  

RA patients, who have to stay at home due to COVID-19, should be evaluated regularly in 
their home in terms of COVID-19 symptoms within the scope of primary healthcare services 
(Robinson, 2020). In a study conducted with RA patients, medical condition of the patients 
was evaluated via different online platforms and the patients were supplied with medication 
and psychological support. In the study, it was reported that the patients were highly satisfied 
with online disease management (Zhang et al., 2020). In another randomized controlled trial, 
nurses were made evaluate the patients and intervene in them personally. Also a self joint 
protection and physical activity management program was applied to the patients. As a 
consequence, it was observed that there was an improvement in the physical function, pain, 
self-efficacy and self-management behavior scores of the patients with rheumatoid arthritis, 
who took part in the self-management intervention (Shao et al., 2020). 

Physical activities of patients with rheumatoid arthritis may decrease as they stay at home. In 
a study, exercise was particularly recommended for RA patients. However, in order to fully 
benefit from exercises, different exercise methods should be chosen according to the 
symptoms of the patient and the exercise program should be individualized (Hu et al., 2020). 
Moreover staying at home may cause changes in the eating habits of RA patients. However, it 
has been reported that a diet, which is rich in fruits, vegetables, whole grain food, hazelnut 
and omega-3 oil acids and poor in sugar and sugared beverages, red meat and processed meat, 
trans fats and sodium, may help patients go into remission or remain in remission or at least 
provide a lower disease activity. In the light of these information, patient-specific diets and 
new nutrition orders should be recommended (Tekeoğlu & Baykul, 2020).
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There are recommendations as to whether patients should continue the medication they take 
regularly according to being exposed to COVID-19. As long as RA patients are not infected 
with COVID-19, they should continue their medication (Favalli et al., 2020; Kimyon & 
Duman, 2020; Ladeni et al., 2020). After the COVID-19 positivity is confirmed, measures 
should be taken according to the course of disease and the medication taken. In addition, the 
RA treatment of patients recovering from COVID-19 should continue. However, there is 
limited evidence in this matter (Ladeni et al., 2020). Since these uncertainties about COVID-
19 in RA patients continue, further studies are needed to offer suggestions and understand the 
long-term effects of RA, medication and COVID-19 on this population (Hyrich & Machado, 
2020). Therefore, as the information on SARS-COV-2 virus increases, the guides should be 
updated accordingly (Kimyon & Duman, 2020).  

Despite a deep uncertainty regarding the process of being infected with COVID-19 of a 
patient with rheumatoid arthritis, washing the hands frequently, wearing a mask and glasses 
and obeying the social distance rules have been proven to be effective on preventing the 
spreading of SARS-COV-2 virus (Ladeni et al., 2020). Thus, it is recommended that patients 
be trained on measures and public service ads be created. In this process, nurses should also 
monitor their own health and obey social isolation (Robinson, 2020).

CONCLUSION 

The COVID-19 pandemic is an emergency affecting the management of a complex disease 
like RA (Favalli et al., 2020). However, there is no evidence as to whether RA patients are 
under a greater risk in the pandemic period compared to other people (Figueroa-Parra et al., 
2020). Accordingly it is recommended for RA patients to obey standard measures, pay 
attention to disease self-management and continue their treatment as long as they are not 
infected with COVID-19. 
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ÖZET

Günümüzde artan ve sürekli hale gelen çevre sorunlarından dolayı insanı, doğa sisteminin bir 
parçası olarak görmeyen ve radikal çözümler öneren görüşler ortaya çıkmıştır. Çevre-merkezli 
bu görüşler arasında faşizmin ekolojik hassasiyetlerle dile getirildiği eko-faşist söylem de 
bulunmaktadır. Bu söylem, çevre sorunlarının sorumluluğunu göçmen gruplara 
yüklemektedir. Bu kapsamda ekolojik kaygılar ile milliyetçi görüşlerin sentezlenmesi sonucu 
“öteki” addedilen topluluklara yönelik nefret söylemlerinin yükselmeye başladığı 
görülmektedir. Türkiye de Suriye iç savaşının başladığı 2011’den bu yana 3.5 milyonun 
üzerinde Suriyeli göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Yaşanan yoğun göç hareketi, şehirlerde 
ani nüfus artışına sebep olarak; ulaşımdan altyapı hizmetlerine kadar birçok alanı 
etkilemektedir. Nüfus artışı karşısında kamu hizmet kapasitesinin görece daha yavaş 
büyümesi yerel halkın yararlandığı hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilmektedir. 
Suriyeli göçmenlerin ucuz işgücü seçeneği oluşturması ve bu sebeple işverenler tarafından 
tercih edilmesi de diğer bir sorun alanıdır. Diğer yandan, göçmenlerin dil ve kültür farkları da 
kısa sürede toplum içinde “ben ve öteki” duygularının ortaya çıkmasına neden olmakta, 
böylece toplumun göç eden kültürü kabullenmemesi ile faşist duyguların çevre duyarlılığı 
arkasında vücut bulduğu söylemler ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışma, eko-faşizm kavramını 
Türkiye’deki Suriyeli göçmenler bağlamında ele almaktadır. Çalışmanın amacı, Avrupa 
örnekleri üzerinden çevresel söylemin faşizan eylemlere dönüşebilmesini Türkiye’deki 
Suriyeli göçmenler özelinde ele alarak tartışmaya açmaktır. İncelenen konu ile çalışmanın, 
artan toplumsal huzursuzluğa odaklamasıyla kültürlerarası uyum bağlamında literatüre ve 
politika yapıcılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın kapsamı Suriyeli 
göçmenlere yönelik çevresel söylemlerin analizi ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada nitel 
araştırma yöntemi benimsenmiş; literatür taraması yapılarak, kurum ve kuruluşların 
yayınladığı teknik raporlardan yararlanılmıştır. İçerik ve söylem analizi ile elde edilen 
bulgular değerlendirilerek bu bağlamda getirilen önerilerle çalışma sonuçlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çevrecilik, ekolojizm, eko-faşizm, Suriyeli göçmenler, Türkiye.
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AN EVALUATION OF THE ECO-FACISM CONCEPT THROUGH 
SYRIAN MIGRANTS RESIDING IN TURKEY

ABSTRACT 

Due to today’s increasing and continuing environmental problems, radical solutions have 
emerged which do not consider human beings as part of the nature system. Among these 
environmental-centred views is the eco-fascist discourse, in which fascism is expressed with 
ecological sensitivities. This discourse puts responsibility of the environmental problems on 
migrant groups. In this context, as a result of the synthesis of ecological concerns and 
nationalist views, it is observed that hate speech against communities considered as “other” 
has started to rise. Turkey has also been home to more than 3.5 million Syrian migrants since 
the start of the Syrian civil war in 2011. The intense migration movement causes sudden 
population growth in cities, affecting many areas, from transportation to infrastructure 
services. Relatively slow growth of public service capacity in the face of population growth 
can lead to a decrease in the quality of services that local people benefit from. Another 
problem area is that Syrian migrants cause cheap labour options and are therefore preferred by 
employers. On the other hand, differences in the language and culture of migrants also lead to 
the emergence of feelings of “me and the other” in the society in a short time. Therefore the 
discourses where fascist feelings hidden behind environmental sensitivity may emerge due to 
the unacceptance of the migrant’s culture. This study deals with the concept of eco-fascism in 
the context of Syrian migrants in Turkey. The aim of the study is to open to discussion the 
conversion of the environmental discourse to fascist movements in the context of Syrian 
migrants residing in Turkey through the European cases. It is thought that the study may 
contribute to the literature and policy makers in the context of intercultural adaptation by 
focusing on increasing social unrest. The scope of the study is limited to the analysis of 
environmental discourses towards Syrian migrants. Qualitative research method was adopted 
in the research; literature review was carried out and technical reports published by 
institutions and organisations were used. The results obtained from the content and discourse 
analysis techniques were evaluated and the study was concluded with the recommendations 
made in this context.             

Keywords: Environmentalism, ecologism, eco-fascism, Syrian migrants, Turkey. 
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1.Giriş 

Dünyada yaşanan hastalık ve ölümlerin en büyük nedenlerinden biri çevre sorunlarıdır. Global 
Alliance on Health and Pollution 2019 yılı raporuna göre; dünyada kirlilik nedeniyle yılda 8 milyonun 
üzerinde insan hayatını kaybetmektedir (GAHP, 2019: 4). Kirlilikler arasında en çok sayıda insanı 
etkileyen hava kirliliğine bağlı ölümler ise yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne sebebiyet vermesiyle 
söz konusu rakamın büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır (WHO, 2018: 10). Yeryüzünde yalnızca 
insanın yaşamadığı düşünüldüğünde; insan, nedeni olduğu çevre sorunlarının tek etkileneni değildir. 
Kirlilikten dünya üzerindeki tüm canlılar etkilenmektedir. Bu kapsamda ekolojik hassasiyet modern 
toplum içinde önemli bir yer kazanmıştır. Kapitalizmin sürekli büyüme hedeflerinin, doğanın 
korunması fikrini ikinci plana atarak doğal yaşamı derinden etkilemesi; çevresel tahribatı ciddi 
boyutlara ulaştırmakta ve beraberinde ekolojik kaygıları da arttırmaktadır. 

İnsan kaynaklı çevresel tahribatın etkilerini azaltmak için düzeltici politikalar hemen hemen bütün 
dünya ülkelerinin politika gündemlerinde yer alsa da bunu yeterli görmeyen görüşler de mevcuttur. 
Radikal ekolojik görüş kapsamında değerlendirilen ve çevre kirliliğine karşı alınan önlemleri yeterli 
görmeyen toplumsal ekoloji ve derin ekoloji hareketleri bunlardan ikisidir. Her iki görüş de 
kendilerine özgü fikirleri ile ekolojik tahribata dikkat çekmeye çalışmaktadırlar. Ancak mistik bir 
bakış açısıyla ekolojiyi kavrayan ve doğayı sezgilerle anlamlandırmaya çalışan derin ekolojik görüş 
içinde bir tehlikeyi barındırmaktadır. Derin ekolojinin savunduğu doğanın akıl değil sezgilerle 
kavranması fikri, ekolojinin ırkçılıkla birleşmesi sonucunu doğurabilmektedir ki bu birleşimin yıkıcı 
sonuçlarına örnek olarak Nazi Almanya’sı gösterilebilir. Ekolojinin ırkçılıkla eklemlendiği görüşleri 
ve eylemleri günümüz modern toplum yapısı içinde de görmek mümkündür. Faşist görüşleri ekolojik 
kaygılar ile perdeleyerek ırkçı tutum sergileyen eko-faşist görüş hedefine göçmenleri almakta ve 
kitlesel katliamlar gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında Yeni Zelanda Christchurch’da 
gerçekleşen cami saldırısı ve 2020 yılında Almanya Hanau’da gerçekleşen ırkçı saldırıların faillerinin 
“manifestolarında” göçmenlere karşı eko-faşist söylemi bulmak mümkündür. 

2010 yılında Tunus’ta başlayan sokak olaylarının kısa sürede çevre ülkelere de yayılması ve kitlesel 
ayaklanmalara dönmesiyle dünya çapında yeni bir göç hareketliliği başlamıştır. Ayaklanmalar ve iç 
savaşlar sebebiyle daha iyi bir yaşama ulaşmak isteyen milyonlarca insan bulundukları ülkelerden göç 
etmişlerdir. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle dünya genelinde 80 
milyon zorla yerinden edilmiş insan bulunmaktadır (www.unhcr.org/tr, 2021). Türkiye de sınır 
komşusu Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaştan dolayı bu kitlesel göçlerden etkilenmiştir. 2021 yılı 
itibariyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) raporlarına göre 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli 
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göçmen28 Türkiye’de yaşamaktadır. Göçmenlerin bir kısmı barınma merkezlerinde yer alsa da yüksek 
oranda göçmen nüfusu şehirlerde barınmaktadır (www.goc.gov.tr, 2021). BM raporlarına “kentli 
mülteciler” olarak da geçen bu kitle ani nüfus artışı ile şehirlerde içme suyundan, kanalizasyona; çevre 
sağlığından, ulaşıma kadar birçok talebi ve ihtiyacı arttırırken toplumsal kaynaşma, bütünleşme ve 
uyum konuları da yönetilmesi gereken kavramlar olarak ön plana çıkmıştır (UNHCR, 2001). Nitekim 
uyum ve bütünleşme olmadığı takdirde bütüne sonradan katılan için “öteki” söylemi kuvvetlenmekte 
ve neticesinde ırkçı eylemlere yol açabilmektedir. Aşırı milliyetçilik ile ekolojinin eklemlendiği eko-
faşist örnekler henüz ülkemizde ideolojik bir hareket olarak gözlemlenmiş olmasa da potansiyel olarak 
radikal kitleleri kolaylıkla manipüle edebilecek bir söylem olarak durmaktadır. 

Bu çalışma; Suriyeli göçmenlere yönelik ırkçı fikirlerin ne ölçüde ekolojik söylemlerin ardına 
sığındığı ve çevresel tahribatta göçmenlerin ne yönde hedef alındığı sorularına cevap vermeyi 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada Türkiye’deki göçmen karşısı eko-faşist söylem ve eylemler 
üzerine odaklanılacak ve eko-faşizm kavramı Suriyeli göçmenler bağlamında değerlendirilecektir. 
Çalışmanın amacı, Avrupa örnekleri üzerinden çevresel söylemin faşizan eylemlere dönüşebilmesini 
Suriyeli göçmenler özelinde ele alarak tartışmaya açmaktır. Nazi Almanya’sı örneklerinin de çalışma 
kapsamına alınıp ekoloji temelli ırkçı fikirlerin yükselişi incelenecek ve günümüzde Türkiye’deki
söylem ve eylemlerle karşılaştırılacaktır. İncelenen konu ile çalışmanın, artan toplumsal huzursuzluğa 
odaklamasıyla kültürlerarası uyum noktasında literatüre ve ulusal politika yapıcılara katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Göç politikalarını kültürlerarası uyum çerçevesinde yürüten ülkemiz için çevre 
sorunları üzerinden ötekileştiren söylemlerin fark edilmesi göç yönetimi bağlamında hayati bir önem 
taşımaktadır. Bu çalışmanın kapsamı Suriyeli göçmenlere yönelik çevresel söylemlerin analizi ile 
sınırlandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş; literatür taraması yapılarak, 
kurum ve kuruluşların yayınladığı teknik raporlardan yararlanılmıştır. İçerik ve söylem analizi ile elde 
edilen bulgular değerlendirilerek bu bağlamda getirilen önerilerle çalışma sonuçlandırılmıştır. 

2. Temel Kavramlar ve Teorik Çerçeve

Çalışmanın bu kısmında, göç, ekoloji ve ekolojik hareketlerinin kavram tanımlarına yer verilip eko-
faşizm kavramının hangi bileşenler üzerinde yükseldiği konusu üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, 

                                                            
28Türkiye’de Suriyelilerin tanımlanması üzerine bir fikir birliği bulunmamaktadır. Türkiye, 1951’de imzalanan Cenevre Sözleşmesi’nde 
mültecilerin tanımlanması konusuna coğrafi çekince koyarak yalnızca Avrupa sınırından gelen kişileri mülteci olarak kabul edeceğini 
bildirmiştir. Göç eden Suriyeliler için sığınmacı, misafir, göçmen, mülteci gibi kavramlar kullanılmaktadır. Göç eden Suriyeliler hakkında 
bu çalışmada, Birleşmiş Milletler’in “Göçmen; sebepleri, gönüllü olupolmaması, kullandığı göç yolları düzenli veya düzensiz olması fark 
etmeksizin, yabancı bir ülkede bir yıldan fazla ikamet eden kişi” tanımından hareketle “göçmen” ifadesi kullanılacaktır. 5543 Sayılı İskân 
Kanunu’nda göçmen, sadece Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olanlar için ifade edilmiş olsa da 2020 yılında, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nda ülkeye göç etmiş Suriyeliler için göçmen ifadesi 
kullanılmıştır. 
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eko-faşizm ile göç ilişkisinin iyi anlaşılması, çalışmanın ana temasını oluşturduğundan konunun 
aktarılması noktasında hayati bir etkiye sahiptir.

2.1. Göç Kavramı

Göç kavramı için çeşitli tanımlamalar mevcuttur. Türk Dil Kurumu göçü “ekonomik, toplumsal, siyasi 
sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir 
yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret” şeklinde tanımlamaktadır (www.sozluk.gov.tr, 
2021). Oxford Sözlük ise göç tanımını, canlıların çeşitli nedenlerle dünyanın bir yerinde diğerine 
taşınması; insanların iş veya daha iyi yaşam koşulları bulmak nedeniyle başka ülkeye veya bölgeye 
taşınması olarak tanımlamaktadır (www.oxfordlearnersdictionaries.com, 2021). Etimolojik olarak 
kökeni “köç” kelimesine dayanan kavram, taşınan yük, taşınma, kalkıp gitme anlamlarında 
kullanılmıştır (www.nisanyansozluk.com, 2021).

Göç hareketliliğinin uluslararası bir boyut kazanması ile oluşturulan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 
ise göç kavramını, bir kişi ya da grubun; süresi, yapısı, nedeni dikkate alınmaksızın devlet içi ya da 
uluslararası yer değiştirmesi şeklinde tanımlamaktadır (IOM, 2013). Göç kavramına, Türk hukukunda 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 3. Maddesi içerisinde yer verilmiştir. Yasa, 
yabancıların yasal ya da illegal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den 
çıkışını göç kapsamında değerlendirmiştir (YUKK, 2013). 

Lee (1966: 49) da göçü, hareketin uzaklığına veya eylemin gönüllü veya istem dışı niteliğine 
bakılmaksızın kalıcı ya da yarı kalıcı ikamet değişikliği şeklinde tanımlamıştır. Göç, yaşamsal tüm 
fonksiyonlar ile taşınarak başka bir yaşam alanına geçiştir (Kılınç, 2019: 26). Her şeyden önce göç 
coğrafi bir olgudur, kişilerin yaşadıkları şehir veya kasabaları değiştirme hareketi olarak 
tanımlanabilir (Bartram, Poros ve Montforte, 2017: 13). Ravenstein (1885: 167-168) da, dönemin 
ekonomik ve sosyal koşullarını göç önüne alarak yaptığı incelemesinde, göç hareketliliğini; içinde 
bulunulan ve hedeflenen yaşam alanları arasındaki farka bağlamıştır. Bireylerin ve toplulukların 
yaşam alanlarının yeterli olmadığı düşüncesi ile daha iyi yaşama ulaşma isteklerinin sonucu olarak 
göç kavramı açıklanabilir (Usta, Ergün, 2020:1064). Ancak yeterli olmayan yaşam koşullarını sadece 
ekonomik ve siyasal değişimler değil savaşlar, doğal afetler, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar vb. gibi 
birçok faktör belirleyebilmektedir (Kale, 2017: 605-606; Pazarlıoğlu, 2007: 121).  Kaya vd. (2020a: 8) 
göre, göçün doğal bir olgu olduğu belirtilerek insanın kendi iradesiyle yaptığı bir göç olsa bile bunun 
maddi ve manevi daha iyi bir hayat arayışının ifadesi olduğu savunulmuştur. Çakır da (2011: 131) da 
göç kavramını maddi ve manevi beklenti açısından değerlendirerek; bireyin veya grubun, doğal ve 
toplumsal çevrenin ekonomik-kültürel beklentilerini karşılayamadığı sürece göçün başladığını 
belirtmiştir. Göçü sosyal bir hareketlik olarak, insanların gönüllü, gönülsüz, sosyal veya siyasi 
şartlarından dolayı mekân değişikliği gerçekleştirmesi ve neticesinde sosyo-kültürel bir yer değiştirme 
olarak yorumlayan görüşlerde bulunmaktadır (Türkyılmaz vd., 1998: 3). 

Kavram, ülke içi ve uluslararası göç olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir. Yeni bir ikamet 
sahibi olmak amacıyla insanların aynı ülke içinde bir bölgeden başka bir bölgeye yaptıkları yer 
değiştirme hareketine iç göç adı verilirken; bir ülkeden başka bir ülkeye yasal veya yasa dışı şekilde 
geçmesine ve belirli bir süre o ülkede kalınmasına ise uluslararası göç adı verilmektedir (IOM, 2013; 
Çakırer-Özservet, 2016, 48). Bu kapsamda uluslararası bir yer değiştirme hareketiyle sınırların 
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geçilmesi göçün türünü belirlemektedir (IOM, 2013). Kavram düzenli veya düzenli olmaması 
bağlamında da sınıflandırılmaktadır. Düzenli göç yasal olarak bir ülkenin sınırlarından geçilmesini ve 
kişinin belge ve kayıtlarının tam olmasını ifade ederken; düzensiz göç çeşitli yasadışılıklar içeren 
uluslararası yer değiştirmeler için kullanılmaktadır (Atasü-Topçuoğlu, 2016: 9).

Göçün itici gücü fark etmeksizin yapılan tanımlamaların yanında literatürde söz konusu yer değiştirme 
hareketini gerçekleştiren kişiler, göç nedenlerinin iradi olup olmamasına göre; mülteci, sığınmacı, 
göçmen, geçici koruma statüsü altındaki kişiler olarak sınıflandırılmaktadır (IOM, 2013). Türkiye’de 
GİGM tarafından 2019 yılında yayınlanan “Türkiye ve Göç” başlıklı raporda ise IOM’un 
tanımlamasına yer verilip söz konusu hareketliliğin gönüllü veya zorunlu sebeplerle 
gerçekleştirebileceği vurgusu yapılarak, kavramın kapsamına mülteciler, sığınmacılar, ekonomik 
göçmenler, düzensiz göçmenler ve farklı sebeplerle yerinden edilmiş insan toplulukları dahil 
edilmiştir (GİGM, 2014:6-7). Göç eden kişilerin bulundukları ülkede tanımlanmalarına göre yasal 
statüleri değiştiğinden dolayı; mülteci, sığınmacı, göçmen ve geçici koruma tanımlamaları ayrımının 
bilinmesinde yarar vardır.

Mültecilerin hukuki statüsüne İlişkin 1951 tarihli Sözleşme, mültecilik kavramının kapsam ve sınırını 
oluşturmaktadır. Sözleşmeye göre mülteci, “ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba üyelik veya 
siyasi görüş nedeniyle zulme uğrama konusunda haklı gerekçelere dayanan korku nedeniyle vatandaşı 
olduğu ülkesine geri dönemeyen veya geri dönmek istemeyen kişi" olarak tanımlanmaktadır 
(www.unhcr.org, 2021). Ancak bu tanım 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ve 1967 tarihli New York 
Protokolüne imzacı olan devletler için geçerlidir. Sözleşmeye taraf olmayan devletler için göç eden 
kişi veya topluluklar tanımlamaya uysalar dahi mülteci olarak kabul etme zorunluluğu 
bulunmamaktadır (Usta ve Ergün, 2020). Türkiye ise Sözleşmeyi coğrafi sınırlama ile sadece 
Avrupa’dan gelenleri kapsayacak şekilde imzalamıştır. 6458 sayılı Yasa, mülteciliği Avrupa 
ülkelerinden gelen yabancılar için tanımlarken; Avrupa dışından gelen ve koruma talebindeki insanlar 
için şartlı mülteci tanımı kullanılmıştır (YUKK, 2013).

Sığınmacı kavramı ise, zülüm ve kendine gelebilecek zararlardan korunmak amacıyla bulunduğu ülke 
dışında bir ülkede, ulusal ve uluslararası kapsamda mültecilik statüsünü elde etmek için yapılan 
başvurunun kabul edilmesi sürecinde olan kişiler için kullanılmaktadır (Göç Terimleri Sözlüğü, 2013: 
74). Her sığınmacının bir mülteci olması beklenmez ancak her mülteci başlangıçta bir sığınmacıdır 
(Uluslararası Göç Örgütü, 2019: 14).

Göçmen kavramı ise, evrensel bir tanımı bulunmamakla birlikte dar anlamda göç etme kararını alan, 
zorlayıcı dış faktörlerinden bağımsız, özgür iradesiyle yaşam alanını değiştiren kişi olarak 
tanımlanmaktadır (Göç Terimleri Sözlüğü, 2013: 37). Ancak ulusal ve uluslararası belgelerde göçmen,
bir şemsiye terim olarak zamanı, yeri, sebebi fark etmeksizin göç eden kişi olarak 
tanımlanabilmektedir (GİGM, 2020; Uluslararası Göç Örgütü, 2019: 132). Türk hukukunda ise 5543
Sayılı İskân Kanunu’nda göçmen, sadece Türk soyundan ve Türk kültürüne bağlı olanlar için ifade 
edilmiştir (İskân Kanunu, 2006). Ancak 2020 yılında, GİGM tarafından yayınlanan “Uyum Strateji 
Belgesi ve Ulusal Eylem Planı”nda ülkeye göç etmiş Suriyeliler için göçmen ifadesi kullanılmıştır 
(GİGM, 2020: 11). 
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Geçici koruma ise genelleşmiş çatışma ve insan hakları ihlallerinin olduğu bölgelerden kaçan 
insanların kalıcı bir çözüme kavuşmak için bekletildikleri süreler içinde tanımlanmalarıdır. Acil ve 
kitlesel bir boyutta insan akınlarının oluştuğu dönemlerde bu uygulama, hükümetleri çok zaman 
harcayan bireysel izleme yükümlülüğünden kurtarmaktadır. Bu korumaya sahip kişiler mültecilere 
sunulan sosyal hakların bazılarından (mali yardımlar, eğitim, çalışma hakkı) yararlanamamaktadır 
(UNCHR, 2017). Geçici koruma herhangi bir uluslararası sözleşmede tanımlanmamış olsa da 2011 
yılında yaşanan kitlesel göçler sebebiyle 2013 tarihli Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(YUKK) ile Türk mevzuatında düzenlemesi bulunmaktadır (Öztürk, 2017). Geçici koruma, 91. 
Maddede, “ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla, 
kitlesel olarak sınırımıza gelen veya sınırlarımızı geçen …” yabancılara sağlanabilecek bir hak olarak 
tanımlanmaktadır.

Bu bağlamda Türkiye’de Suriyeliler ise Cenevre Sözleşmesi kapsamında mülteci tanımına uymalarına 
rağmen geçici koruma statüsünde yer almaktadırlar. Ancak bu durum, Suriyelilerin statülerinin 
belirlenmesi noktasında bir tanım sorunu doğurmaktadır. Literatürde mülteci, sığınmacı, misafir, 
muhacir gibi tanımlamalar yer alsa da GİGM raporlarında geçici koruma statüsünde bulunan 
Suriyeliler, kavramın en geniş anlamıyla; göçmen olarak nitelendirilmektedir. Söz konusu raporlarda 
göçmenlerin uyumu ise başlıca konulardan birini oluşturmakta ve dünyada yükselmeye başlayan göç 
karşıtlığının Türkiye’de görülmesinin önüne geçilmek istenmektedir. Nitekim göçmen karşıtlığı ise 
Yeni Zelanda’da olduğu gibi aşırı gruplar tarafından “çevre savaşı” olarak nitelendirilerek meşru bir 
zemine sokulmak istenmektedir ve bu sayede doğa için endişeli olan kitleleri de harekete geçirmeyi 
arzulamaktadırlar (www.gq.com, 2021). Çevre konusundaki radikal kitlelerin ise 1960’lı yıllardan 
itibaren genişlemeye başladığı göz önüne alındığında, göçmen karşıtlarının söz konusu argümanla 
çevreci hassasiyete sahip kişileri etkileyebilmeleri de olasıdır.

2.2. Ekolojik Hareketin Düşünsel Temelleri

Tek başına ekoloji kavramı “canlıların hem kendi aralarında hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek 
tek veya birlikte inceleyen” bir bilim dalı olarak bilinmektedir (sozluk.gov.tr, 2021). 1866 yılında 
Alman zoolog Ernst Haeckel ekoloji terimini, Yunanca yaşanılan yer, doğal ortam, yurt anlamındaki 
“oikos” ile bilim veya söylem anlamına gelen “logia” sözcüklerinden türetmiştir (Çoban, 2012: 455; 
Keleş, Hamamcı, 1993: 27; Vincent, 2006: 331). Ekoloji onun ifadesiyle; “organizma ve çevresi 
arasındaki ilişkinin bilimi”dir (Bramwell 1989: 49).  Bir bilim dalı olarak, Keleş (1980: 32); ekolojiyi 
Türkçe’ye “çevrebilim” olarak çevirmektedir. Haeckel, kavramı bir bilim dalını işaret etmek için 
kullansa da İngilizce’de ecologism olarak adlandırılan ideolojinin temeli bu kavramdan gelmektedir. 
Ekolojizm, çevrecilik, yeşil ideoloji, çevreci ideoloji birbirinin yerine kullanılabilecek sözcüklerdir 
(Çoban, 2012: 456). Bu kapsamda çevreci, “doğal çevre ile ilgilenen ve onu iyileştirmek ve korumak 
isteyen kişi” olarak tanımlanmaktadır (www.oxfordlearnersdictionaries.com, 2021). 

Ekolojik kaygıların ve çevreci kimliğin doğuşunu, sanayileşmeye karşı isyanın yaşandığı 19. yüzyıla 
ve hatta Hristiyanlık öncesi döneme götüren görüşler mevcut olsa da çevreci ya da ekolojik 
hareketlerin 1960’lı yıllardan sonra başladığı yönünde ortak bir kanaat söz konusudur (Heywood, 
2015: 93; Vincent 2006: 334). Batı toplumunda bu tarihlerden itibaren, Rachel Carson’un The Silent 
Spring (Sessiz Bahar, 1962), Paul Ehlich’in The Population Bomb (Nüfus Bombası, 1968) çalışmaları 
ve Roma Kulübü’nün Limits to Growth (Büyümenin Sınırları, 1972), Barbara Ward ve Rene 
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Dubos’un Early One Earth (Tek Bir Dünya, 1972) adlı bilimsel raporlarıyla; dünyanın, aşırı nüfus, 
yoğun tarım yöntemleri ve kimyasal kirliliğin oluşturduğu bir tehditle karşı karşıya olduğuna dair bir 
duyarlılığın geliştiği görülmüştür. İlerleyen süreçte ise bu konulara ek olarak; ozon tabakasının tahribi, 
küresel ısınma, nükleer enerji üretiminin yayılması, motorlu taşıtların ve yol yapımının çevre, insan 
sağlığı ve vahşi yaşama olumsuz etkileri konuları eklenmiştir (Harrison ve Boyd, 2018: 276-277). Bu 
kapsamda çevreci görüşün ana hatlarını; doğanın savunulması, çevrenin var olduğu şekli ile 
korunması ve doğal yaşamın devam ettirilmesi gibi temalar oluşturmuştur (Keleş ve Hamamcı, 1993: 
170). Çevreci akımların düşünsel temellerinin söz konusu yıllardan sonra atılmasının yanında 
çevreciliğin bir ideoloji olarak kabul edilip edilmediği konusu tartışılmaktadır. Bu kapsamda 
çevreciliğin ideolojileştirilmesinde, mevcut ideolojilerin çevre konularını kapsayarak mı yoksa var 
olan ideolojilerden bağımsız bir siyasal ideoloji olarak mı ortaya çıktığı sorularına yanıt aranmaktadır 
(Çoban, 2002: 4-11).  Ancak ekolojizm, günümüzde kendi düşünsel bileşenleriyle bir ideoloji olarak 
kabul edilmektedir (Çoban, 2012; 455-456). Ekolojinin siyasal bir kavrama dönüşmesinin arka 
planında 1960’tan beri büyüyen Yeşil hareketin, kavramı sık kullanmasının da rolü büyüktür 
(Heywood, 2014: 259). Çevreci düşüncenin siyasal temsilcileri olarak İngiliz ve Alman Yeşilleri’nin 
“Ne sol ne de sağ fakat ileri” sloganları da kendilerini mevcut ideolojilerden ayrı bir yerde 
konumlandırdıklarını göstermektedir (Vincent, 2006: 341).  

Çevreci hareket, söz konusu sorunlara karşı geleneksel ideolojilerin çözümlerini eleştirerek; 
problemlerin insan-doğa ilişkisinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde ele alınması gerektiğini 
savunmaktadırlar (Heywood, 2014: 260-261). Bu anlamda çevrecilik, kapitalizmi ve sosyalizmi, 
büyüme ve ilerleme çerçevesinde paralel bir yolda görür ve kendisini bu kapsamda bu ikisinin bir 
alternatifi olarak sunar (Çoban, 2012: 459).  Çevreciliğin temelinde, insanın doğa ile bağlarını koparan 
endüstriyalizme, sınırsız büyümenin getirdiği çevre tahribatlarına, aşırı ve düzensiz artan nüfusun 
kontrol altına alınması gerektiğine ve doğayla uyumlu teknolojilerin kullanılması gerektiğine dair 
vurgu vardır (Çoban, 2002: 21). Ancak ekolojik hareket içinde de bu sorunların çözümüne yönelik 
farklı çözüm önerileri vardır.

Çevrecilik  içinde birçok sınıflandırma bulunmaktadır: O’Riordan, çevreciliği, ideolojik temalar ve 
düşünce farklılıklarının üzerinde durarak “ekoloji merkezli”, “teknoloji merkezli” olmak üzere iki 
gruba ayırmıştır; Sandbach tarafından yapılan ayrımda ise, toplumun nasıl işlediği ve çevre 
konularında nasıl karar alındığı üzerine odaklanarak “işlevselci-çoğulcu” ve “Marksist” bakış açıları 
incelenmektedir; üçüncü sınıflandırma ise, insan-doğa ilişkileri çerçevesinde felsefi farklılıkları esas 
alarak “deterministler” ve “özgür iradeciler” ayrımına gitmektedir (Bilgin, 2006: 69-70).  Wissenburg 
(1997) da toplum, siyaset, siyasa ve etik açısından bir değerlendirme yaparak en az 42 farklı çevreci 
yaklaşımın olduğunu belirtmiştir. Ancak belirtilmelidir ki herhangi bir gruba giren çevreci bakış 
açıları farklı düzeydeki sınıflandırmalar içinde de yer alabilir.

İçinde birçok farklı sınıflandırmayı bulunduran çevreciliğin bir hareket olarak en önemli ayrımı, 
Norveçli filozof Arne Naess tarafından yapılan “derin ekoloji” ve “sığ ekoloji” 
kavramsallaştırmasıdır.  Naess, 1973’te The Shallow and Deep, Long-Range Ecology Movements: A 
Summary adıyla yayınlanan makalesiyle derin ve sığ ekolojiler arasında farklılıkları ortaya koymuş ve 
derin ekolojinin ilkelerini belirlemiştir (Bilgin, 2006:167; Önder 2003: 95). Bu kapsamda Naess 
(1973: 95), sığ ekolojiyi, gelişmiş ülkelerdeki insanların sağlığı ve refahı için kirlilik ve kaynak 
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tükenmesine karşı savaşan bir çevreci hareket olarak tanımlamaktadır. Derin ekolojik görüş, sığ 
ekolojiyi insan-merkezci bakış açısı ile doğayı algıladığı noktasında eleştirmektedirler. Cansız bir yapı 
olarak algılanan doğanın, hüküm altına alınabilmesi insan merkezci görüşle meşrulaşabilmektedir 
(Önder, 2003: 96). İnsan-merkezcilik ile doğanın değeri genellikle araçsal bir konumda görülmekte 
yani, doğal dünya insanların ona verdiği değer ya da insanlar için işlediği ölçüde değerli kabul 
edilmektedir (Bilgin, 2006: 168; Vincent, 2006: 334). The Turning Point adlı eserinde Capra, doğanın 
araçsallaşmasının temelinde 17. yüzyıl bilim insanlarının, doğaya ekonomik bir kaynak olarak 
bakmasını görmektedir. Sığ ekolojizm ya da hümanist ekolojizm, çevreci düşüncenin başlıca vurgu 
yaptığı endüstriyelizm, sınırsız büyüme, nüfus artışı ve teknoloji kullanımı gibi konulara derin 
ekolojiden farklı çözüm önerileri getirmektedir. Sığ ekolojizm, insan-merkezci bir bakış açısıyla 
bilime ve teknolojiye güvenerek; sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir bir büyümenin 
gerçekleşmesi gerektiğini hedeflemektedir (Heywood, 2014:263).

Derin ekoloji ise ekolojik bunalımı temelinden sorgulamakta ve çözüm için kapsamlı değişiklikler 
önermektedir (Naess, 1986: 68). Bu yaklaşımda, ekolojik krizin, değerlerden derin bir değişimi 
gerektirdiği ve insan-merkezci bakıştan uzaklaşılarak; doğal dünyaya saygı gösterecek bir kavrayışın 
gerekliliği üzerinde durulmaktadır (Orton, 2000).  Bu kapsamda sığ ekolojinin insan-merkezci bakış 
açısının karşısında konumlanarak doğanın çevre-merkezci bir şekilde algılanmasını içermektedir 
(Vincent, 2006: 344).  Çevre merkezcilik, insanların doğa karşısında rasyonel değil duygusal ve ahlaki 
bir sorumluluğun varlığını vurgulamaktadır (Keleş ve Hamamcı: 180). Bu anlayışa göre doğadaki tüm 
varlıklar, insanların onları değerli görüp görmediği fark etmeksizin değerli olarak görülmektedir 
(Çoban, 2012: 463). Çevre-merkezci yaklaşımların ilk ifadelerinden biri olan Aldo Leopold’un A sand 
County Almanac eseri de derin ekolojinin oluşmasına katkı sağlamıştır (Vincent, 2006: 344). Leopold 
Toprak Etiği adlı çalışmasında ise doğal dünyanın yaratılıştan ötürü bir değere sahip olduğunu; 
toprakla etik bir ilişkinin kurulması gerekliliği ancak bunun sadece toprağa duyulan sevgi, saygı ve 
hayranlıkla olacağını belirtmiştir (Şakacı, 2013: 16; Şakacı 2018: 3020). 

Sığ ekolojistler ya da hümanist ekolojistler, derin ekolojiyi gerçek dışı çözüm önerileri ve insan 
topluluklarına hitap etmeyen görüşlere sahip, mantıksız ve mistik bir tez olmakla eleştirmektedirler 
(Heywood, 2014: 263). Bu kapsamda Bookchin (1999: 45)’de derin ekolojiyi doğal dünyayı tanrısal 
bir biçime sokmasından dolayı asıl insan-merkezliğini yaptığı konusunda eleştirmiştir. Bunun doğanın 
tahakkümden kurtarılmasına değil aksine toplumların bu sayede tahakküm altına alınmasına hizmet 
edeceğini belirtmiştir. Özetle derin ekolojizm, çevreci düşüncenin temelde vurgu yaptığı, 
endüstriyelizm, sınırsız büyüme, nüfus artışı gibi sorunlara radikal çözümleri içinde barındırmaktadır. 
Bu kapsamda çevre-merkezci derin ekoloji, doğaya mistik bir bakış açısıyla yaklaşır ve bununla 
beraber büyüme karşıtlığı, tüm canlıların eşitliği (biyosferik eşitlik), doğanın içten değerinin 
kavranması, kendine yeterlilik, küçük çapta üretim, düşük etkili teknoloji gibi geniş bir değişim 
kümesini öngörür (Heywood, 2014: 263).

Derin ekolojinin romantikleştirilmiş doğa anlayışı ile toplumda total bir değer değişim talep etmesi; 
yukarıda Bookchin’in de ifade ettiği gibi toplumların tahakküm altına alınması gibi bir tehlikeyi 
doğurmaktadır. Buna; Nazi Almanya’sının, enerji sağladığı ve Volk’a hayat verdiği gerekçesiyle 
insanların doğa ile bütünleşmesi görüşünü savunması bir örnek olarak gösterilebilir (Vincent, 2006: 
245).  Bu kapsamda, mistik bir doğa anlayışı, doğanın bütüncül algılanması ve doğal düzen vurgusu 
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ekoloji ile faşizmin örtüştüğü eko-faşizm kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur (Bilgin, 
2006:202-215). 

Eko-faşizm kavramının, çevre-merkezci anlayışın içinden çıkması tesadüfi değildir. Derin ekolojinin 
bileşenlerinin faşizmle paralellik gösterdiği noktalar bulunabilmektedir. Nitekim eko-faşizm de bu 
paralelliklerden ortaya çıkabilmekte ve doğanın korunması düşüncesini manipüle edilebilecek bir 
argüman haline gelmektedir. Doğanın korunması gibi temel ve herkes tarafından kabul gören bir 
düşüncenin faşist görüşler için bir perdeleme aracı olarak kullanılabilmesi ise kavramın gücünü ortaya 
çıkarmaktadır. 

2.3. Eko-faşizm Kavramı

Eko-faşizm, “bazı aşırı çevrecilerin, kişisel isteklerine, tercihlerine bakılmaksızın herkesin çevre 
dostu yaşam tarzları benimsemesi gerektiği konusundaki ısrarı” şeklinde tanımlanmaktadır 
(www.oxfordreference.com, 2021). Kavram, çevrecilik ile faşizm arasında kurulan ilişkiye işaret 
edecek şekilde ekoloji ve faşizm kelimelerinden türetilmiştir (Bilgin, 2006: 116). Eko-faşizm, literatür 
tanımlarında, çevresel strese otoriter tepkilerin yükselmesi ya da kaynak kıtlığı korkusu ile çevresel
değişime verilen aşırı tepkiler olarak da geçmektedir (www.climateandmind.org, 2021).

Çevreci hareketlerin yükselmeye başladığı 20. yüzyılın radikal çevreciliği içinde kendine yer bulan 
eko-faşizm, kaynakların ve çevrenin korunması çerçevesinde kaynakların arttırılamayacağı gerçeğine 
dikkat çekerek; bunlara sahip olmak isteyenlerin azaltılması gerekliliğini vurgulamaktadır (Keleş ve 
Hamamcı, 1993: 184). Biehl (1996: 23) de ekoloji ve milliyetçiliğin birleşimi olarak gördüğü eko-
faşizmi, faşist grupların taraftar bulmak adına ekolojiyi kılıf olarak kullanmaları şeklinde 
yorumlamıştır. Ancak kavram, çevre-merkezci bakış açısına sahip derin ekolojistlere yönelik suçlama 
aracı olarak da kullanılmaktadır. Bu kapsamda Orton (2000) da “insan-merkezci toplumsal ekoloji ile 
bağlantısı olan Bookchin gibi yazarların derin ekolojiyi “eko-faşizm” ve Hitleri’in “Nasyonal 
Sosyalist” hareketi ile ilişkilendirme girişimi içindedir” ifadeleri ile kavramın bir suçlama ifadesi 
olarak kullanıldığına yer vermiştir. Zimmerman(2004: 1)  ise çevrecilere karşı eko-faşist 
suçlamasının, maden çıkarma endüstrisi ve şirketleri tarafından üretildiği görüşüne katılmasına karşın 
eko-faşizm tehdidinin göz ardı edilemez olduğunu savunmuştur. Nitekim derin ekolojinin; doğayı 
romantizm temelli mistik okuması, doğa ile özdeşleşme, insan karşıtlığı ve bütüncüllük ilkesi gibi 
değerleri faşist görüşlerle paralellik göstermektedir (Bilgin, 2006: 202-215). Derin ekoloji ile faşizmin 
kesişen noktalarının, eko-faşizmin temel bileşenlerine işaret etmesinden dolayı bu kesişimin 
incelenmesinin eko-faşizmin açıklanmasında yararı olacağı düşünülmektedir.  
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Şekil 1: Derin Ekoloji ve Faşizm Arasındaki Kesişim Noktaları ve Eko-faşizm

Romantizm: Derin ekoloji, bilimsel değil sezgisel bir okuma ile saf ve bozulmamış bir doğaya 
ulaşılacağı görüşüyle aydınlanma karşısında pozisyon almaktadır (Bilgin, 2006: 203). Derin 
ekolojide doğa kendiliğinden değerlidir (Şakacı, 2013: 22). Mekanik ve yapayın aksine, doğal 
ve organik olanı yücelten romantizm, insan-doğa ilişkisi çerçevesinde derin ekolojinin temel 
değerlerini yansıtmaktadır (Kuran, 2018: 20). Bu kapsamda romantizmin derin ekolojiye 
katkısı; doğanın duygular ve tutkularla kavranarak mitolojik hale getirilebilmesi olmuştur 
(Pepper, 2003: 188). Bunun yanında romantizmin bileşenlerinden irrasyonalizm de derin 
ekoloji taraftarları tarafından savunulmaktadır. Aklın, insan-doğa ilişkilerinden çıkarılması 
neticesinde doğaya karşı yabancılaşmanın son bulacağı inancı hakimdir (Bilgin, 2006: 203). 
Çevre-merkezci görüş üzerinde önemli etkileri olan Capra da bilimciliğe aşırı odaklanmanın 
ekolojik bilincin gelişmesini engellediğini ve beraberinde ekolojik krizi getirdiğini 
belirtmektedir (Elkins, 1989-90: 66). 

Romantiklere göre, aydınlanma, insana kutsal ve manevi olanı göz ardı ettirmekte ve insanın 
doğayı bir meta olarak algılamasına neden olmaktadır (Pepper, 2003:77). Naess, derin 
ekolojinin doğayla kurduğu ilişkiyi “ekosofi” şeklinde kavramsallaştırmış ve doğanın, akıl ve 
ekolojinin bilimsel metodlarıyla değil felsefi temellere dayanan bir tür bilgelik ile okunması 
gerektiği savunmuştur (Önder, 2003: 98). Çevre-merkezci düşüncede doğaya atfedilen 
kutsallık, anlam ve değerde doğadan soyut değil doğanın içinde yer almaktadır (Kuran, 2018: 
27).  Bahro (1997) da doğayla kurulan insan ilişkisine, araçsal aklın dışında bilincimizin 
manevi bir kavrama ile oluşturduğu bütünsel bir ilişki olarak bakmaktadır. Doğaya manevi, 
mistik temelli yaklaşıma eleştiri olarak; Biehl (1996: 45) da doğaya saygının doğaya itaate 
dönmesiyle yeşil Adolfları doğuracağını ifade etmiştir. Romantizmin anti-rasyonalist doğası, 
mistik ve gizemli bir ruha sahip ulus bilinci aşılaması sebebiyle faşizmin de temel 
unsurlarından birini oluşturmaktadır (Heywood, 2014: 215).  Faşizmin “biz” sevgisi ve “öteki” 
nefreti de temelleri Toplumsal Darwinizm’e dayanan romantik milliyetçiliğe işaret etmektedir 
(Bilgin, 2006: 204-205). Ferry (2000: 136) de faşizm ve derin ekoloji arasındaki kesişimi “her 
iki durumda da doğayla ve kültürle kurulan ilişkinin aynı romantik ve/ya da duygusal 
temsiliyle karşılaşırız…“şeklinde yorumlamıştır.
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İnsan Karşıtlığı: Brammwell (1994: 161’den aktaran Önder 2003:103) de derin ekolojinin 
insana yaklaşımını “doğal bir yıkıcı, tahripkâr bir virüs” şeklinde yorumlamıştır. İnsanın, diğer 
canlılardan ayrılan özellikleri (akıl, dil ve araç yapımı gibi) sebebiyle doğayı hüküm altına 
alması, derin ekoloji tarafından eleştirilmektedir (Çoban, 2002: 20). Derin ekoloji, çevre-
merkezci bakış açısıyla doğayı yüceltirken; insan doğasını (toplumsal doğa) göz ardı etme 
eğilimi taşımaktadır (Bilgin, 2006: 217). Bookchin (1994b), derin ekolojik görüşün, sorunların 
çözümünde toplumsal ve politik nedenleri göz ardı ederek nüfus fazlalılığı, teknoloji karşıtlığı 
vb. gibi konulara odaklandığını belirtmektedir. Bu kapsamda derin ekoloji, insanı doğanın 
doğal olmayan parçası olarak görmektedir (Pepper, 2003: 30). Derin ekoloji destekçileri, 
insanların değil daha çok insan-merkezciliğin eleştirisi üzerinde durduklarını ifade 
etmektedirler (Şakacı, 2013: 22). Ancak derin ekolojinin radikal kanadında sayılan çevre 
bilimci Pentti Linkola (www.penttilinkola.com 2021) de “son yüzyılda geliştirdiğimiz her şey 
yok edilmeli” şeklinde görüşüyle insan doğasına karşı konumlanışı temsil etmektedir. 

Malthus’un “nüfusun geometrik artarken, besin kaynaklarının aritmetik arttığı” yorumu ve   
yeni Mathuscuların bunun sonucunda “dünya çapında yetersiz besin ve neticesinde açlık” 
öngörüleri de derin ekoloji destekçilerini etkilemiştir (Bilgin, 2006: 211). Derin ekolojinin 
doğal hayatın gelişimi için insan nüfusunun azaltılması gereği üzerinde durması derin 
ekolojinin insan sevmezliği olarak değerlendirilmektedir (Önder, 2003: 103). Nüfusun nasıl 
azaltılacağı konusunda ise radikal derin ekolojistler olarak gösterilebilecek “Earth First!” 
hareketinin görüşleri bu kapsamda örnek olarak verilebilir. Hareket, AİDS’in kitlesel 
yayılımına, açlığa ve çiçek hastalığı virüsü gibi virüslerin tekrar ortaya çıkmasını ekosferin 
kendi dengesini bulma hamlesi olarak pozitif karşılamaktadır (Vincent 2006: 249).

Bütüncüllük: Derin ekolojide doğa, metafizik bir bütün olarak algılanmaktadır. Bütünün 
bireysel parçalardan daha önemli olduğu inancıyla; her parçanın yalnızca diğer parçalarla ve 
en sonunda bütünle anlamlı hale geldiği savunulmaktadır (Heywood, 2014: 264). Bütüncüllük 
ile doğadaki her varlık kapsanmakta ve bu varlıklara bütünden hareketle bir değer 
atfedilmektedir (Kuran, 2018: 32-33). Ancak söz konusu yaklaşım, bireyin bakış açısını 
bütünün bakış açısı lehine göz ardı edilebilir bir olgu olarak görmesiyle, bütünün çıkarları için 
bireyi yok sayabilecek bir ortamın doğmasına sebep olmaktadır (Mathews, 1994: 160). Derin 
ekoloji destekçisi Foreman’ın insanın birçok türden biri olduğunu ve dünyada gereğinden fazla 
insan yaşadığını belirten görüşü bütün içinde değersizleşmenin örneği olarak 
değerlendirilebilir (Şakacı, 2013: 23). Bookchin (1994a: 103-104) de derin ekolojinin 
bütünlük, tümlük terimlerinin faşizmin bileşenlerinden olan; türdeşleşme, standartlaşma ve 
insanların baskıcı bir biçimde uyumlulaştırılması ilkelerini çağrıştırdığını vurgulamıştır.

Özetle faşist görüşlerin, derin ekolojinin radikal yorumlarında kendine yer bulması eko-faşizmin 
bileşenlerini oluşturmuştur. Radikal gruplar ekolojik krizin gerçekliğinden yararlanarak ekolojiyi 
politize etmekte ve taraftar toplayabilmektedir. Ekolojik söylem ile kuşanmış bir karizmatik liderin; 
otoriter ve milliyetçi eyleme rahatlıkla geçebilir olması potansiyel bir felaket olarak 
değerlendirilmektedir (Biehl, 1996: 44).  Nitekim Nazi Almanya’sı lideri Hitler’in (1939, 15) 
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“insanoğlunun doğanın demir mantığıyla çelişen bir şey inşa etme çabası, onu yalnızca kendi varlığını 
borçlu olduğu ilkelerle çatışmaya sokar. Doğa yasalarına aykırı davranarak, kendi yıkımına yol açar” 
cümleleri doğanın üstünlüğüne mutlak bir vurgunun örneğidir. Bu kapsamda Nazi Almanya’sında 
ekoloji konusunun incelenmesi, eko-faşizmin örneklerle aktarılması açısından önem taşımaktadır.

3. Nasyonal Sosyalist Almanya ve Eko-faşizm

Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi’nin 1933’te ezici bir çoğunlukla Almanya’da başa geçmesiyle başlayan 
ve on iki yıl süren totaliter rejim, 20. Yüzyılın ikinci çeyreğini kana bulayan eylemlere imza atmış 
olsa da ekolojik açıdan belirli hassasiyetlerin geliştiği bir dönem olmuştur. Nitekim 1933 yılında 
çıkarılan hayvanların korunmasına yönelik yasa; avcılığı sınırlayan 1934 tarihli yasa ve 1935 tarihli 
doğanın korunması hakkındaki yasa bu hassasiyeti gösterir niteliktedir (Ferry 2000: 134). Dünyadaki 
en kapsamlı ve en ilerici doğa koruma yasalarını hayata geçirmeleri ise çevrecilerin, Nazi rejimine 
umutlarının artmasını sağlamıştır (Dominick, 1987: 508). Staudenmaier(1996: 6)’a göre, “Almanya 
sadece ekoloji biliminin doğduğu ve Yeşil Siyasanın ünlendiği bir yer olmakla kalmayıp Romantik 
geleneğin aydınlanma karşıtı irrasyonalizminin etkisi altında natüralizmin ve nasyonalizmin kendine 
özgü sentezine ev sahipliği yapmıştır.” 

Nasyonel sosyalistler, sosyal olanı, ırk veya ulusun ruhuna (völkisch) göre oluşmuş cemaat yapısında 
görmüşlerdir. Bu düşüncenin ardında ise romantik bir doğa anlayışı yatmaktadır. İdealleştirilmiş ve 
aşkın olan Volk, arzu edilen birliğin simgeleyecisidir. Volk’a amaç, anlam ve yaşam gücü veren ise 
doğadır.  Ulusun özü, kırsal hayatta görülerek; doğanın, pastoral manzaranın ve kırsal köy hayatının 
kutsallaştırılması söz konusudur. Bu kapsamda Nazi ideolojisi için temel motivasyonlardan birini 
aydınlanma karşıtı romantik ve mistik bir doğa anlayışı oluşturmuştur (Mosse, 1961: 82; 1981: 15; 
Vincent, 2006: 245).  

Dönemin ekoloji politikalarına ve argümanlarına iki ismin etkisi dikkate değerdir: Ernst Moritz Arndt 
ve Wilhelm Heinrich Rielh. Her iki isimde Romantik bir milliyetçilik ve Alman toprağının 
kutsallaştırılması noktasında Nazi fikirlerinin altyapısını oluşturmuşlardır. Köycülük yaklaşımının 
kurucusu olan Arndt, 1815 yılında “Ormanların Bakımı ve Korunması” isimli makalesinde ormanların 
ekonomik sebeplerle sömürülmesine karşı çıkmıştır. Bu eleştirisi, çevre merkezli doğa savunusundan 
çok Alman toprağı ve insanının çıkarlarını ele alması kapsamında hem insan merkezli bir boyutta 
değerlendirilmiş hem de ulusalcılığıyla yabancı düşmanlığına perde aralamıştır. Riehl ise öğrencisi 
olduğu Arndt’ın yeşil çizgisinden ileri giderek daha çevreci bir yaklaşım göstermiştir. 1853 tarihli 
“Alan ve Orman” adlı makalesinde “yaban dünyanın hakları”na vurgusu ile aslında modern 
çevreciliğin temelini oluşturmuştur (Staudenmaier, 1996: 6). Ancak Riehl’in, halkın kendi 
topraklarıyla kurduğu bağı kutsallaştırarak; “Ormanı kurtarmalıyız… böylece Volk’un hayatının nabzı 
sıcak ve mutlu bir şekilde atmaya devam eder böylece Almanya Alman kalır” (Dominick, 1987: 512) 
şeklinde eleştirisi onun da sadece Alman ulusu yararı için doğa hassasiyetini koruduğunu 
göstermektedir. 

Nazi ekolojisine kaynak oluşturan bir diğer düşünce öncüsü ise Ernst Haeckel’dir. Ekoloji kavramını 
ortaya atan isim olan Haeckel, klasik bilimde zihin-beden ayrımının ikiliğine ve dolaylı olarak insan-
doğa, duygusal-rasyonel ikiliklerine karşı çıkmıştır ve aynı zamanda Monizm dediği bir Toplumsal 
Darwinci felsefeyi geliştirmiştir (Bramwell, 1989: 53-54; Pepper, 1998: 2003). Biehl (1996: 41) de 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 637 June 1-2, 2021



 

 

Alman Toplumsal Darwinizmini, sözcüsü olarak kabul edilen Haeckel’in ırkçı tutumuna dikkat 
çekerek, biyolojik temelde milliyetçi ve romantik bir kavram olarak yorumlamıştır. Gasman (2004: 
xlvii) da Alman Sosyal Darwinizmi için “doğa-gizemciliği” ve “doğaya tapınmanın sözde bilimsel 
dini” yorumunu yapmıştır.  Haeckel’in kurduğu Alman Monist akımı, ekolojik bütünselliği (holizm) 
Volkisch hareketinin toplumsal görüşleri ile eklemleyerek, kuzey ırklarının üstünlüğü vurgusu ile 
ırkların karışması fikrine şiddetle karşı çıkmıştır (Staudenmaier, 1996: 6). Ekoloji ve otoriter görüşleri 
harmanlayan Haeckel, yaşamın doğadan ve organik hayattan gelen kurallarla belirlendiğini ve 
biyolojik sınıflamanın toplumsal hayata uygulanması gerektiği kapsamında görüşler belirtmiştir. 
Nitekim bu, ırkçılığın, ekolojik kaygılarla ele alınabileceği bir ortamı oluşturmuştur (Kuran, 2018: 
57).  

Doğanın, romantik temelde algılanması ve bu şekilde Alman toplumunda yayılması ise aslında 20. 
Yüzyıl’ın ilk otuz yılında Alman Gençlik Hareketi Wandervögel29’in etkisiyle gerçekleşmiştir (Olgun 
2009: 200). Onlar da doğayla temasın gizemi için entelektüelizmi reddetmişlerdir (Mosse, 1961: 94). 
Hareketin üyeleri, toprağa geri dönüşü arzulayan, dünyaya ve onun tahribatına hassas bir duyarlılıkla 
bağlı olmaları açısından dikkat çekerken; nihayetinde üyelerinin çoğunu Nazi gruplarına kaptırmıştır. 
Staudenmaier (1996: 9) “doğaya tapınmanın Führer’e tapınmaya döndüğü bir süreç” olarak bu geçişi 
açıklamaktadır.

Alman doğa hassasiyeti, Avrupa’nın başka yerinde olmayan bir temele sahiptir. 1920’lerin başında 
icat edilen “Kan ve Toprak” deyimi, akrabalık ve köylülük unsurlarını önceleyen ve onları Alman 
ulusunun can damarı olarak nitelemektedir (Bramwell, 1989: 191). Bu kapsamda Nazi ideologları 
tarafından modernitenin sanayiciliği, şehirciliği, kozmopolitliği ve evrenselciliği ırklar arası evliliği
teşvik etmesi noktasında eleştirilmiştir (Zimmerman, 2004: 13). Kan ve Toprak ideolojisini, Nazi 
düşüncesinin temeline yerleştiren ve popülerlik kazanmasını sağlayan ise 1933’ten 1942’ye kadar 
Nazi Almanya’sında Gıda ve Tarım Bakanlığı yapan Richard Walther Darre’dir (Bassin, 2005: 223). 
Toprağı canlı bir organizma olarak gören (Bramwell, 1985: 176) Darre’in organik tarım deneylerine 
verdiği destek gibi birçok Kan ve Toprak politikası, Nasyonal Sosyalist parti içinde “yeşil kanat”ın 
varlığına işaret olarak görülürken; çevre korumacılar açısında ise modernitenin oluşturduğu çevresel 
ve kültürel yozlaşmaya karşı bir çözüm olarak görülmüştür. Nitekim çevrecilerin desteği ise Nasyonal 
Sosyalistler için amaçladıkları devrimleri gerçekleştirmede güçlü orta sınıfın desteğini almaları 
noktasında hayati bir önem taşımıştır (Lekan, 2004: 4, 153-155). 

Özetle Nazi ekolojisinin temel argümanının milli bir çevresel söylem çerçevesinde yetiştiğini 
söylemek mümkündür. Kan ve Toprak mistisizmiyle doğayla kurulan ilişkinin, ulusun yararına olduğu 
ve aslında çevre-merkezci anlayıştan uzak; insan-merkezci bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür 
(Kuran, 2018: 85). Bu perspektiften bakıldığında Nazi Almanya’sında çevre hassasiyetine sahip 
kişilerin faşist gruplar tarafından manipüle edilebildiği görülmektedir. Nitekim çevre-merkezci bir 
düşünce çerçevesinde insan karşıtlığının yükselmesi değil; faşist görüşlere perde oluşturabilecek bir 
çevresel söylemin geliştiği değerlendirmesi yapılabilir. 

Bu kapsamda Türkiye incelenecek olursa; çevreci akımların insan karşıtlığının yanında faşist görüşler 
için bir kılıf olabilen çevresel söylemlerin görüldüğü örnekleri de incelemekte fayda görülmektedir.

                                                            
29 “Ortalıkta dolaşan özgür ruhlar” şeklinde çevirisi yapılabilir. 
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4. Eko-faşizm Kavramının Suriyeli Göçmenler Üzerinden Analizi

Eko-faşizm, bir olgu olarak karşımızda dursa da henüz eko-faşist bir iktidara sahip ülke ya da bu 
temelde örgütlenmiş, kendini ilan eden politik bir örgütün bulunmadığı bilinmektedir (Orton, 2000).  
Ancak Nazi Almanya’sında olduğu gibi dışarıdan davetsiz misafirlere karşı radikal gruplar tarafından, 
ekojikleştirilmiş ırk teorileriyle sadece emperyalizme karşı değil aynı zamanda göçmenlere, 
yabancılara ve “aşırı nüfus” problemlerine karşı da kullanışlı bir araç olarak durmaktadır (Biehl, 1996: 
23). Türkiye de son yıllarda kabul ettiği göçmen nüfusu ile bu potansiyel problemleri içinde 
barındıran ülkeler arasındadır. Bu kapsamda eko-faşizmin bileşenlerinden; insan karşıtlığı, romantizm 
ve bütüncüllük unsurlarını Türkiye’deki söylem ve eylemlerde değerlendirmek ve çevrenin korunması 
amacıyla bu söz konusu unsurlardan yararlanılarak oluşturulan göçmen karşıtlığının söz konusu olup 
olmadığını analiz etmekte yarar görülmektedir. Nitekim bazı politikacı ve raporların, oluşan çevresel 
değişim ve doğanın tahribatını göç akınına bağlamaları ve ekolojik hassasiyeti olan kitleleri göçmen 
karşıtı tutum sergilemeye itebilecektir. Söz konusu söylem ve raporların ekolojik kaygılarla bir doğa 
romantizmi oluşturması ve oluşacak insan karşıtlığının göçmen karşıtı bir hal alması muhtemeldir.  

4.1.Türkiye’deki Suriyeli Göçmenler 

Suriye’de 2011 yılında halk ayaklanmalarıyla başlayan ve daha sonra bir iç savaşa dönen insani kriz 
birçok ülkeye göç akını başlatmıştır. Türkiye’de bu kitlesel göçe hedef olan ülkeler arasındadır. Bu 
süreçte Türkiye, sınır kapılarına gelen Suriyeli göçmenlere açık kapı politikası uygulamıştır. Krizin 
başladığı tarihten itibaren, önce 100 bin kişilik bir kabul sayısı belirlenmiş olsa da Türkiye açık kapı 
politikasını uygulamaya devam etmiştir (Ağır ve Sezik, 2015: 96).  Bu süreçte Türkiye göç
politikaları, göçmenlerin ülkelerindeki iç savaşın bitimiyle geri dönecekleri düşüncesi üzerine 
kurulduğu yönünde eleştirilere sebep almıştır. Bu kapsamda Türkiye göç politikasını Erdoğan (2016) 
“Türkiye’ye gelen Suriyelilerin kısa zamanda ülkelerine döneceklerine ilişkin beklenti öylesine 
yüksekti ki, açık kapı politikası uygulanırken Suriyelilerin merkezi bir sistem çerçevesinde kayıt altına 
alınmalarına ve yerleştirilmelerine gerek görülmedi” şeklinde yorumlamıştır. Açık kapı politikası ile 
Türkiye, Cumhuriyet tarihinden 2011 yılına kadar kabul ettiği yaklaşık 2 milyon kişilik yabancı kabul 
rakamını geçtiğimiz 10 yılda aşmıştır (Acar, 2019:1212).  Bu durum Türk nüfusunu ekonomik, sosyal 
ve siyasi açıdan etkilemektedir (Kirişçi, 2014: 12). Nitekim söz konusu etkilerin olumsuz olması ise 
göçmen karşıtlığına yol açabilecek ortamın doğmasına sebep olmaktadır. Bu kapsamda göçmenlerin 
uyumu ise son yıllarda Türkiye göç politikalarının ana temalarından birini oluşturmaktadır. 
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Grafik 1: Yıllara Göre Geçici Koruma Statüsü Kapsamındaki Suriyeli Göçmenler 

Kaynak: (www.goc.gov.tr, 2021) 

Toplumun devamı ve bütünleşmesi ancak sosyal hayatın temel dinamikleri tarafından ortaya çıkan 
din, ahlak ve hukuk kurallarına uyulması neticesinde sağlanabilmektedir (Aldemir, 2008: 20). Türkiye 
göç politikaları ise oluşabilecek göç karşıtlığını önlemek amacıyla uyum politikaları üzerine 
yoğunlaşmaktadır. Nitekim Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)’un 96. maddesinin 
“uyum” başlığını taşıması bu minvalde değerlendirilebilir. Türkiye’de göçmenlerin geçici olarak 
değerlendirilmelerinin yanı sıra, kitlenin yoğunluğu kalıcı çözümlerin aygıtı olan uyum politikalarının 
gündeme alınmasını zorunlu kılmıştır. GİGM verilerine göre (Grafik 1), Türkiye sınırları içerisinde 
geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli göçmen nüfusu 3,5 milyonu geçmiştir. Suriyelilerin yanı 
sıra, Afganistan, Irak, İran, Somali gibi ülkelerden Türkiye’ye uluslararası korumadan yararlanmak 
maksadı ile gelen 250 binden fazla uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi yabancı ülkemizde 
bulunmaktadır (GİGM, 2020: 9). Geçici koruma statüsü altındaki Suriyeli göçmenlerin %53,79 erkek 
%46,21 kadınlardan oluşmaktadır. 

Grafik 2: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Cinsiyet Yüzdesi
Kaynak: (www.goc.gov.tr, 2021) 
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Grafik 3: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenlerin Yaş Aralığı Yüzdesi
Kaynak: (www.goc.gov.tr, 2021’den yararlanılarak hazırlanmıştır.)

Söz konusu toplam göçmen nüfusunun ise %90’ından fazlası şehirlerde halkla iç içe yaşamaktadır. 
Yalnızca %1,5‘lik kısmının barınma merkezlerinde kaldığı bilinmektedir.

Grafik 4: Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmenler
Kaynak: (https://www.goc.gov.tr, 2021) 
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okuma yazma bilmemektedir. Bu sebeple çocuk ve gençlerdeki okullaşmanın oranı büyük önem arz 
etmektedir (Şentürk, 2020: 20). Türkiye’deki okullaşma oranlarına bakıldığında ise geçici koruma 
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Grafik 5: Geçici Koruma Altındaki Öğrencilerin Sayısı

Kaynak: (www.hbogm.meb.gov.tr, 2021) 

Ülkelerin göçü algılayış biçimleri de toplumun içinde oluşabilecek göç karşıtlığını 
tetikleyebilmektedir. Göç politikalarında ise servet, sorumluluk ve güvenlik odaklı üç farklı yaklaşım 
devletlerin politikalarına yansımaktadır. Bu kapsamda Türkiye, Batılı devletlerin aksine göç konusuna 
“mülteci krizi” algılamadığı görülmektedir. Batılı ülkelerin bu yaklaşımı ise başta İngiltere, Almanya, 
Fransa ve İsveç gibi ülkeler olmak kaydıyla Avrupa Birliği’nin tamamında radikal tutumlara sahip 
popülist siyasi oluşumların yükselmesine neden olmuştur (Kaya vd., 2020b: 14). Sürecin başından 
itibaren AB ülkelerinin “sadece yeterli sayıda göçmen kabulü” vurgusu, sürece servet ve tehlike 
odaklı yaklaşıldığını göstermiştir. Türkiye’de ise geçicilik vurgusu güvenlik odaklı; açık kapı vurgusu 
ise sorumluluk odaklı bir yaklaşımın tezahürüdür (Daoudov, 2015: 30). 

Şekil 2: Göç Politikalarında Türkiye’nin İzlediği Hâkim Model (Daoudov, 2015) 
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Ayrıca YUKK ile GİGM kurulmuş ve ilk defa güvenlik odaklı faaliyet göstermeyen bir merkezi birim 
uluslararası göç konusunda yetkilendirilmiştir (Şentürk, 2020: 8). GİGM yayınlarında, yasada 
kullanılan “Uyum” başlığına değinerek, çalışmalarının ne asimilasyon ne de entegrasyon şeklinde 
olacağını; toplum için karşılıklı bir ödev ve sorumluluk çerçevesinde hareket edileceğini 
belirtmektedir (GİGM, 2014: 24-25). Kurum bu ifadesinde, ne ev sahibi toplumun diline, kültürüne ve 
kimliğine uygun yaşamayı içeren asimilasyon politikalarının ne de yeni kültürün eski ev sahibi kültüre 
uyum sağlaması, eklemlenmesi anlamına gelen entegrasyon politikalarının uygulanacağını 
belirtmiştir. Uyum vurgusu ile kültürlerarası bir etkileşim ve ahenk içinde birlikte yaşama işaret 
edilmektedir (Çakırer-Özservet, 2015: 93; 2016: 50). 

Göçün bu kadar yoğun yaşandığı dönemlerde Batılı ülkelerde olduğu gibi aşırı sağcı ve popülist 
söylemlerin yükseldiği bilinmektedir. Türkiye her ne kadar uyum politikaları üzerine odaklansa da 
dönem dönem yaşanan göçmen karşıtı eylemlere sahne olabilmektedir. Ancak bu eylemler, ırkçı 
tutumu sebebiyle toplum nezdinde karşılık bulamadan küçük olaylar düzeyinde sonlanmaktadır. Diğer 
bir yandan söz konusunu eylemlerin ırkçı tutumunu arka plana atabilecek çevreci hassasiyetlerle 
oluşturulan ve destekçi bulabilecek söylemler ise bu konuda bir tehdit olarak durmaktadır. Bu 
kapsamda Türkiye’deki göçmenlere karşı çevresel söylemin varlığını ve varsa ne ölçüde kaldığını 
incelemekte fayda görülebilir.

4.2.Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlere Yönelik Çevresel Söylem 

Türkiye’deki çevre sorunlara karşı oluşan ilgi, dünyadaki gelişmelere paralel olarak 1970’li yıllardan 
itibaren gelişmiştir. Çevre sorunlarını dile getiren protestoların ve örgütlenmelerin söz konusu 
tarihlerden itibaren gerçekleşmesi ve bununla beraber Türkiye’nin 1972’de Stockholm’de düzenlenen 
Dünya Çevre Konferansı’na katılması çevrecilik düşüncesinin geliştiği dönem olarak bilinmektedir 
(Keleş ve Hamamcı, 1993: 203-204; Öztürk 2017: 447). 1970’li yıllardaki çevreci toplumsal 
hareketlerin, kamunun iş ve eylemleri sonucu ortaya çıkan yöresel sorunlara yönelik olduğu 
görülmüştür. 1980 ve 1990’lı yılların ortalarına kadar süren dönemdeki protestolar ise ekolojik denge 
ve yerel halkın geçimsel faaliyetlerini olumsuz etkileyen enerji ve turizm odaklı yatırımlara karşı 
gerçekleşmiş ve çevre hareketleri olarak toplumsal muhalefetin yapı taşlarından birini oluşturmuştur. 
Kavas (2011 :64) 1990’lı yıllarda yapılan protesto ve çevre hareketlerinin temelinde madencilik ve 
hidroelektirik santrallerine karşıtlığın olduğunu belirtmektedir.  1990’lı yılların ikinci yarısından 
itibaren çevreciliğin kurumsallaştığı; 2000’li yıllardan sonra ise kentsel ve çevresel mekâna yönelik 
olumsuz müdahalelere karşı yoğun çevreci hareketlerin yaşandığı bilinmektedir.  (Akca, 2020: 49).

Keleş ve Hamamcı (1993: 211)’a göre, çevre hareketlerinin kapsamı, şiddeti ve yönü toplumun bu 
konulardaki bilgi düzeyi, bilinci ve ilgisiyle bağlantılıdır. Türkiye’de 1980’li yıllardan itibaren gelişen 
çevre bilinci ve çevreci protestoların temelinde eğitim seviyesindeki artışın yanında yöre halklarının 
geçim kaynaklarını oluşturan çevrelerinin sorunlarına duyduğu hassasiyet de bulunmaktadır.  1980’li 
yıllardan itibaren Gökova ve Aliağa termik santraline karşı yapılan eylemlerde, Mersin Akkuyu 
nükleer santraline karşı oluşan toplumsal hareketlerde, Munzur Vadisi, Fırtına Vadisi, Rize İkizdere, 
Fındıklı ve Artvin’de gerçekleştirilen son yıllardaki baraj yapımına, nükleer enerji yatırımlarına ve 
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hidroelektrik santrallere karşı yürütülen mücadelelerde söz konusu toplumsal yaklaşımın izleri 
görülebilir. Son dönemde gerçekleşen İkizdere İyidere sahil mevkiinde yapımına başlanan liman 
projesine karşı gerçekleşen çevreci gösterilerde ise yine halkın geçim kaynağı kaygısının temel 
motivasyonlardan biri olduğu görülmektedir (www.diken.com.tr, 2021). Bu kapsamın dışında geçim 
kaygısı güdülmeden çevre hakkı temelinde başlayan daha sonra siyasi bir boyut alan Gezi Parkı 
eylemleri gösterilebilir (Akca, 2020: 49-51). Söz konusu eylemlerin çoğunun yöresel özelliklerinin 
ağır basması ve topluma yayılıp geniş katılımlı olmamasının nedenini Horuş 
(www.ovamadokunma.org, 2021) da, devletin ve AB’nin fonları ile desteklenen “sistem içi 
çevreciliğin”, çevre sorunlarının asıl boyutunu gizleyerek tepkilerin toplumsal bir muhalefete 
dönüşmesini engellediği şeklinde açıklamaktadır. Bir diğer yorum ise, ekonomik sorunların önceliği 
alarak Türk toplumunda çevreciliğin gelişimini engellediğidir (Öz, 1989: 30-34).  

Bu kapsamda Türkiye’de toplumun çevreye olan duyarlılığının hem geçim kaynağı temelli hem de 
çevre hakkı hassasiyetiyle geliştiği görülmektedir. Türk toplumunda görülen çevrecilik, yalnızca 
doğanın içkin değeriyle romantikleştirilmiş bir bütünleşme değildir. Doğanın korunmasının yanında 
geçim kaynağı olması sebebiyle veya ideolojik kaygılarla toplumsal hareketlere dönüşebilmektedir. 
Keleş ve Hamamcı (1993: 205) da Türkiye’deki çevreciliğin siyasallaşmasını, Avrupa’daki dar 
anlamının aksine; “insanlık, barışseverlik, özgürlük gibi ilkelerin savunulmasını” şeklinde tarif 
etmektedirler. Bu kapsamda eko-faşizmin, doğayla kurduğu romantik bir bütünleşmenin ve insan 
karşıtlığının Türk toplumunun çevreciliğinde kitlesel bir kabul görmediği değerlendirmesi yapılabilir.  
Nitekim söz konusu çevrecilik; doğayla bütünleşen, doğaya insan odaklı değil çevre-merkezli bakan, 
söz konusu olan tahribatın sorumluluğunu şirket yöneticilerine ve hükümet görevlilerine değil de 
bütün insanlara yıkan ve neticesinde doğabilecek insan karşıtlığını göçmenlere yöneltebilecek bir 
anlayıştan uzaktır. Aksine Karakaş ve Çak’ın (2015: 68) da bahsettiği gibi çevreye olan duyarlılık, 
göçmen karşıtlığının bir panzehirini oluşturmaktadır.  

Diğer taraftan, göçmen karşıtlığının içinde ne kadar çevresel söylem barındırdığı konusu eko-
faşizminin potansiyel tezahürüne işaret edebilir. Nitekim bu konuda örnek verilecek olursa; 2019 
yılında ABD’nin El Paso şehrinde 22 kişinin öldüğü saldırıda saldırgan manifestosunda “çevrenin 
kentsel yayılma yoluyla yok edilmesinin gelecek nesilleri tehlikeye attığı ve bundan göçmenlerin 
sorumlu olduğunu” iddia etmiştir (www.vice.com, 2021). Bu minvalde bir başka örnek ise Yeni 
Zelanda Christchurh’de camilere yönelen ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdır. Saldırı sonrası 
saldırganın yayınladığı “The Great Replacement” adlı manifestoda kendini eko-faşist olarak 
tanımladığı ve doğanın ve doğal düzenin kendi ırkı için korunmasına odaklandığı görülmüştür 
(www.img-prod.ilfoglio.it, 2021). 

Bu kapsamda Türkiye’deki göç algısı incelendiğinde; 2011 yılından itibaren başlayan Suriyeli göçüne 
Türk toplumunun ilk yıllarda misafirperver değerlerle yaklaştığı; ancak göçmen nüfusundaki artışla ve 
geri döneceklerine duyulan inancın azalmasıyla bu yaklaşımın negatif bir boyut aldığı görülmüştür. 
Özellikle sınır illerindeki Türk nüfusa oranla yoğun göçmen nüfusu, şehrin kültürel yapısına tehdit 
olarak algılanmakta ve Suriyelilere karşı olumsuz tutumun gelişmesine katkı sağlamaktadır (Ekici, 
2019: 700). 

Tablo 1: Sınır Kentleri Nüfus Oranları ile Geçici Koruma Statüsündeki Suriyeli Göçmen Nüfusun 
Karşılaştırması
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Şehir Kayıtlı Geçici Koruma 
Statüsündeki Göçmen İl Nüfusu İl Nüfusu ile Kayıtlı Suriyeli 

Nüfusunun Karşılaştırılma Yüzdesi

Gaziantep 449.184 2.085.795 21,54%

Hatay 435.830 1.654.907 26,34%

Kilis 79.995 141.454 74,69%

Şanlıurfa 423.677 2.108.013 20,10%

Kaynak: (https://www.goc.gov.tr, 2021) 

Söz konusu illerde zaman zaman yükselen göçmen karşıtlığına örnek olarak; Gaziantep’te 2014 
yılında yaşanan bir olayda Türk vatandaşın hayatını kaybetmesiyle Suriyelilere karşı nefret söylemli 
protestoların şehir geneline yayılması verilebilir (www.hurriyet.com.tr, 2021). Sosyo-kültürel farklar, 
artan işsizlik de Şanlıurfa halkı ile Suriyeliler arasında gerginliklere neden olmakta (Karasu, 2016: 
1012) ve bazı noktalar göçmen karşıtlığına gidebilecek boyutlara varmaktadır. Kilis’te ise 2015 
yılında yerel halkın Suriyelilere karşı algısı kapsamında yapılan bir araştırmada katılımcıların 
%62’sinin yaşadıkları çevrede komşu olarak Suriyeli istemedikleri görülmüştür (Cengiz, 2015: 115). 
2015’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yapılan bir çalışmada ise katılımcıların %64,4’u toplumsal 
olaylara Suriyelilerin sebebiyet verdiğini belirtmişlerdir (Atasoy ve Demir, 2015: 468).

Türkiye’ye göçlerle oluşan sorunlar arasında; gecekondulaşma, alt yapı ve ulaşım sorunu, konut 
sorunu, nüfus yoğunluğundaki dengesizlik gibi çevre sorunları da bulunmaktadır (Güven, 2016: 332). 
Çevresel değerlerin ön plana çıkarılarak göçmenlere karşı oluşan ya da oluşmasına katkı sağlayacak 
yaklaşımlar incelenecek olursa; bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Sürdürülebilir Bir 
Gelecek için Hatay Değişiyor” projesi kapsamında 2018 yılında hazırlanan raporda (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2018: 15),

“Mülteci kamplarının içinde ve çevresinde doğal yapı ağır biçimde tahrip olmaktadır. 
Mülteciler için inşa edilen devasa kamplar, çoğunluğu tarım alanı olan, önemli miktarda 
toprak parçasını kullanılamaz hale getirmektedir. Kitlesel hareket eden mülteciler geçtikleri 
ekili alanları, bahçe ve meyvelikleri bozmakta ya da tümüyle tüketmekte, nehir ve dere 
yataklarını kirletmekte, atıklarını kontrolsüz bir biçimde doğaya bırakmakta, yakacak 
amacıyla fundalık ve orman alanlarını kesmektedir. Dolayısıyla Suriyeli mülteciler gittikleri 
ülkeye yalnızca kendilerini değil, çeşitli sağlık sorunlarını da getirmektedir.”

Cümlelerine yer verilmiştir. Söz konusu çevresel tahribatın mevcudiyeti, eko-faşist söylemi ortaya 
çıkaracak çevre kirliliği zemininin oluştuğu anlamına gelmektedir. Bu, göçmen karşıtlığı için çevresel 
bir argüman haline gelebilecek potansiyeldedir. Bunun yanında Raporda yoğun göçmen nüfusu ile 
gecekondulaşmanın neden olduğu çevre risklerinden; motorlu taşıtların artışındaki gürültü kirliliğine, 
sosyo-ekonomik gelişmişliklerine bağlı olarak Suriyelilerin oluşturduğu çöplerin görsel kirliliğinden; 
ildeki doğal kaynakları etkileyen çevre sorunlarına kadar birçok konuda göçün oluşturduğu olumsuz 
etkiden bahsedilmiştir (2018 15-33). Söz konusu raporda yerel nüfustan 100 kişiye sorulan anket 
çalışmasında, “Şehrinize yapılan göç sonrası, topraklarınızın verimlik ve ürün çeşitliliği açısından 
kayba uğradığını düşünüyor musunuz?” sorusuna gelen %76’lık evet cevabı ise çevresel bağlamda 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 645 June 1-2, 2021



 

 

göçmen karşıtlığını doğrular niteliktedir. Katılımcılardan istenen “ilinizdeki yoğunlukla göç alan 
bölgelerdeki çevresel olumsuz etkileri belirtiniz” bölümünde ise cevapların %86’sının hava/çevre 
kirliliğini göçmenlere bağlaması dikkat çekicidir (bkz. Grafik 6). Atasoy ve Demir (2015: 469) de 
Kırıkhan özelinde yaptıkları anket sonuçlarında Suriyeli göçmenlerin gelmelerinden sonra ortaya
çıkan sorunlar arasında gecekondu sayısının artması, araç trafiğinin artması, park alanlarının yetersiz 
kalması, çöplerin düzensiz atılması, kalitesiz yakıtların kullanılması, gürültü, görüntü ve hava 
kirliliğinin artması şeklinde sonuca ulaştıklarını belirtmişler.

Grafik 6: Hatay İlinde Göçmenlerin Çevresel Olumsuz Etkilerine Yönelik Yerel Halk Cevap 
Yüzdeleri

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.iklimin.org, 2021)

2019 yılında ise Suriyeli göçünün etkisinin ölçülmesi kapsamında Belediyelerle yapılan bir çalışmada, 
Adana Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin “Kağıt, karton ve pet şişe toplayan göçmenlerin yaptığı 
vahşi depolamadan dolayı olmak üzere haşere, kara sinek ve sivrisinek oranı arttı” ve “Park ve 
Bahçeler Daire Başkanlığının gündelik çalışmaları Suriyeli göçmenler özensiz kullanımından olumsuz 
etkilenmektedir” ifadeleri elbette ki belediye masraflarının göç sonrası artması ve ödenek konusunda 
yaşadıkları sıkıntıları dile getirmek için kullanılmış olsa da eko-faşizm savunusuna hizmet edecek bir
yaklaşımı içinde barındırmaktadır (Gültaşı vd., 2019: 20-21). 

Özetle, Türkiye’deki çevrecilik, doğanın romantik olarak algılanması ve onunla bütünleşmekten çok, 
ekonomik kaygıların öne çıktığı protestolarda başlamıştır. Gelişen süreçte hem ekonomik sıkıntıların 
çevre sorunlarını gölgelemesi hem de “sistem içi çevreciliğin” varlığı altında Avrupa’dakinden farklı 
bir seyir izlemiştir. Bu kapsamda doğanın romantik algılanması sonucu bir göçmen karşıtlığı değil tam 
tersine; göçmen karşıtlığı temelinde bir doğa algılamasının, çalışmalarda sonuçlara yansıdığı 
görülmektedir. Halihazırda Türkiye’de gerçekleşmiş eko-faşist söyleme dayalı bir eyleme 
rastlanmamış olsa da politikacılar ve kuruluşlar açıklamalarında, “sadece göçmenlerin sebep olduğu 
çevre sorunları olarak” kirlilikten bahsettikleri takdirde Avrupa’da gerçekleşen radikal eylemlerin 
ülkemizde de ortaya çıkmasına neden olunabilir.
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5. Bulgular ve Değerlendirme 

Çalışma, eko-faşizmin temel dinamiklerini, çıkış noktalarını inceleyerek Nazi Almanya’sı örneğinde
çevreci değerlere sahip kitlelerin faşist ideolojiyle nasıl eklemlenebildiğine dikkat çekmiştir. Yabancı 
düşmanlığını içinde barındıran bir kavram olan eko-faşizmin göçmenlere yönelebildiği örnekler ise 
örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Nitekim ülkemizde bulunan 3.5 milyonun üzerindeki göçmen 
nüfusu ise sorunun Türkiye boyutunu incelemeyi gerekli kılmıştır.  

Çalışmanın bulgularına odaklanılacak olursa; ilk olarak Çevre-merkezci çevrecilik yaklaşımının 
doğayı mistik algılama ve onunla bütünleşme ideali insan karşıtlığı oluşturabilmektedir. Kimi radikal 
gruplarda ise bu karşıtlık topluma sonradan katılan göçmenlere yönelmektedir. Bu kapsamda Türkiye 
incelendiğinde ise 1970’li yıllardan itibaren yapılan çevreci eylemlerde çevre-merkezci bir çevrecilik 
ya da eko-faşizmin bileşenlerinin aksine daha çok geçim kaynağı ve çevre hakkı temelli insan-
merkezci bir yaklaşımın varlığından söz etmek mümkündür. Nitekim burada odak noktası göçmenler 
değil şirket yöneticileri ve hükümet yetkilileri olmaktadır. 

Bir diğer bulgu ise Çevre-merkezci bakış açısından kaynaklanan göçmen karşıtlığının 
bulunabilmesinin yanı sıra faşist söylemi perdelemek adına çevresel söylemin de kullanılabildiği 
görülmektedir. Söz konusu durumda Türkiye’de Suriyeli göçmenlerin gün geçtikçe sayılarının artması 
ve geri döneceklerine duyulan inancın azalmasına paralel olarak bir göçmen karşıtlığı yükselmektedir. 
Nitekim bu kapsamda çevresel değerlerin ön plana atılarak göçmen karşıtı bir söylemin geliştiği 
araştırma sonuçlarına yansımıştır. Bir sonraki bulguda ise Irkçı gruplar/partiler destek bulmak adına, 
doğayı koruma hassasiyetleri üzerinden çevreci kitleleri manipüle edebilmektedirler. Türkiye’de 
çevreciliğin romantik bir doğa algılaması çerçevesinde doğayla bütünleşme ve insan karşıtlığı 
boyutlarına ulaşan örneklerine rastlanmamaktadır. Bu nedenle çevresel söylemin faşist argümanları 
içinde barındırdığı geniş katılımlı bir hareket gözlenmemiştir. Ancak eko-faşizm yükselen göçmen 
karşıtlığına paralel olarak popülist söylem içinde kendine yer bulabilir ve kitle edinebilir. Bulgulardan 
bir diğerinde dünyanın çeşitli noktalarında eko-faşist söylemin arttığı hatta bazı yerlerde eyleme 
geçtiği görülmektedir. Eko-faşist söylem göçmen karşıtlığında meşru bir argüman olarak 
kullanılabilmektedir. Türkiye kapsamında henüz bir eko-faşist eyleme rastlanmamış olsa da 
çalışmalarda çevresel kirliliğin sorumluluğunu göçmenlere yıkan görüşler bulunabilmektedir. Söz 
konusu görüşlerin kitlesel bir kabul alabildiği çalışmalara yansırken; kurum ve kuruluş raporlarında ve 
bazı politikacı söylemlerinde de eko-faşizme argüman oluşturacak unsurlar yer alabilmektedir. 

Son olarak doğayla ulus arasında kurulan mistik bir birlikteliğin Nazi Almanya’sında olduğu gibi 
faşist ve çevreci grupları birleştirebileceği görülmektedir. Ulusun korunması fikrine hizmet eden Nazi 
çevreciliği gibi bir çevrecilik hareketinin Türkiye’de geniş kitleler tarafında kabul edilen bir bakış 
açısı olmadığı değerlendirmesi yapılabilir.

6. SONUÇ 

Kapitalizmin, sürekli büyüme hedefiyle doğanın korunması fikrini ikinci plana atması; doğal yaşamı 
derinden etkilemekte ve çevre sorunlarını küresel ölçekte ciddi boyutlara ulaştırmaktadır.  Tahribatın 
büyümesine paralel olarak çevreye duyulan hassasiyetin gelişmesi ve bunun bazı radikal gruplarda 
insan karşıtlığına kadar gitmesi ise dikkatle takip edilmesi gereken bir olay olarak önümüzde 
durmaktadır. Nitekim söz konusu insan karşıtlığının kısa sürede toplumun marjinalleştirilmiş kesimine 
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yönelik ayrıştırıcı ve ırkçı söylemi doğurduğu örneklerle karşılaşılabilmektedir. Diğer yandan aslında 
temel kaygısı ekoloji olmayan faşist görüşlerin ise çevresel argümanları öne sürerek ırkçı görüşler 
belirttiğine rastlanabilmektedir. Söz konusu ırkçı görüşlerin, kendi faşist söylem ve eylemlerini 
örtmek için çevresel değerleri ön plana çıkarması ise ucu Nazi Almanya’sına dayanan bir olguyu 
karşımıza çıkarmaktadır. Nitekim toprak ile ulus arasında romantik bir bağın kurulması ve bu 
motivasyonu doğayı mistik algılamaya sahip çevrecilerin de benimsemesi tehlikeli bir birlikteliğe 
işaret etmektedir.

Dünya üzerinde yaşanan göç hareketlerinin 21. Yüzyıl’da artış göstermesi ve neredeyse her topluma 
yabancı bir topluluğun eklemlenmesi ise başta Avrupa olmak üzere ırkçı değerlere sahip popülist 
siyaseti güçlendirmiştir. Bu kapsamda göçmen karşıtlığı söz konusu ülkelerde artan bir olgu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Almanya Hanau’da, Yeni Zelanda Christchurch’da ve ABD El Paso’da 
yapılan katliamlar ise çevresel argümanlarla gerçekleştirilmiş göçmen karşıtı saldırı örnekleridir. 
Ekolojik hassasiyetleri faşist eylemlerinin argümanı haline getiren saldırganlar, göçmen katliamlarına 
doğanın korunması kapsamında meşru olarak bakmaktadır ki bu tehlikenin boyutunu ortaya 
çıkarmaktadır.

Türkiye de göçün başladığı 2011 yılından günümüze kadarki süreçte 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli 
göçmeni kabul etmiştir. Türkiye’de yaşanan çevreci hareketlerin doğasına bakıldığında; insan 
karşıtlığının aksine insan merkezci, çevre hakkı ve geçim kaynağını koruma temelli bir destek 
bulduğu görülmektedir. Dolayısıyla doğayla mistik bir okunmayla bütünleşen ve insan karşıtı, göçmen 
karşıtı bir tutumun olmadığı yorumu yapılabilir. Ancak diğer yandan göçmen karşıtlığı temelinde 
bakıldığında ise göçün başladığı ilk yıllarda Türk toplumu; din, coğrafya, akrabalık bağları gibi çeşitli 
ortak noktaları olduğunu düşündüğü Suriyelilere karşı misafirperver bir yaklaşım sergilese de, göçmen 
nüfusun giderek artması ve geri döneceklerine duyulan inancın azalmasıyla, toplumun bu tutumu 
negatif bir boyuta ulaşmıştır. 

Diğer yandan, göçmen karşıtı çevresel söylem incelendiğinde ise çevresel kirliliğe, göçmen nüfusun 
neden olduğuna dair bir yaklaşımın giderek arttığı da görülmektedir. Raporlara yansıyan ve bazı 
politikacıların da söylemlerinde bulunan çevre kirliliğinden göçmen nüfusun sorumlu tutulması 
tehlikeli ve dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur. Nitekim toplumsal uyum politikalarının 
uygulanması noktasında önemli mesafeler kat edilmiş olsa da bu gibi eko-faşizme motivasyon 
oluşturabilecek söylemler bir ayrışmayı destekleyebilir. Bu kapsamda çevresel kirliliğe genel olarak 
bakıldığında, minör düzeyde de olsa sebep olan göçmen grupların, uyum ve eğitim politikalarına 
koşut olarak bilgilendirilmesi, bunun yanında yerel nüfusa ise çevresel kirliliğin toplumun tüm 
kesimleri tarafından gerçekleşen bir olgu olduğu detaylı şekilde açıklanmalıdır. Ayrıştırıcı değerlere 
sahip söylemlerin ulusal siyaset ve güvenlik bağlamında istikrarı zedeleyeceği düşünüldüğünde; bu 
söylemlerin ortamdan uzaklaştırılması ile çevre sorunlarına bağlı olarak destekçi bulunmasının 
engellenebileceği ve böylece, dünyanın çeşitli noktalarında görülen şiddet olaylarının ülkemizde 
doğmasına yol açabilecek sorunların engellenebileceği düşünülmektedir.
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Özet

Gaz türbinli motorlar, yanma ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ve uçak, tren, gemi ve 
doğalgaz güç çevrim santrallerinde kullanılan makinelerdir. Uçak motoru olarak kullanılan gaz 
türbinleri, hava alığı (air intake), kompresör, yanma odası, türbin ve nozuldan oluşur. Gaz 
türbinlerinde hava, hava alığında emilir ve kompresörde sıkıştırılarak yanma odasına aktarılır. Yanma 
odasında basınçlı havaya yakıt püskürtülerek yanma sağlanır. Yanma odasından çıkan yüksek basınç 
ve hıza sahip gazlar, türbin kanatlarına çarpıp döndürürler ve bu güç, uçak motorlarında kompresörü 
çalıştırmakta kullanılır. Türbinden çıkan gaz, büyük bir basınç ve hız ile atmosfere atılırken, uçak için 
gereken itkiyi de oluşturur. Bu işlemlerde, hava alığı, serbest akımdaki havanın kompresöre uygun 
şekilde aktarılmasından sorumludur. Bu çalışmada, Mach sayısının literatürde deneysel sonuçları 
mevcut olan “S” formuna sahip RAE M2129 hava alığının performansına etkisi nümerik yöntem ile 
incelenmiştir. İncelenen Mach sayıları, 0,1-0,3-0,5-0,7-0,9’dur. Performans göstergeleri olarak, Basınç 
Korunumu Katsayısı (Pressure Recovery) ve Bozuntu Katsayısı (Distortion Coefficient) baz alınmıştır. 
Çalışmada, nümerik yöntem için sonlu hacimler nümerik yöntemini kullanan Ansys Fluent paket 
programı kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hava alığı, Gaz türbinleri, Mach sayısı, Nümerik yöntem.

Abstract 
Gas turbine engines are machines that convert combustion heat energy into mechanical energy and are 
used in aircraft, trains, ships and natural gas power conversion plants. Gas turbines used as aircraft 
engines consist 5 components which are: Air intake, compressor, combustion chamber, turbine and 
nozzle. In gas turbines, air is sucked in at the air intake and transferred to the combustion chamber 
after being compressed in the compressor. In combustion chamber, combustion is provided by 
spraying fuel into compressed air. High pressure and velocity gases coming out of the combustion 
chamber strike and spin the turbine blades and this power is used to drive the compressor in aircraft 
engines. The gas coming out of turbine, creates the necessary thrust while being thrown into the 
atmosphere with a great pressure and speed. In these processes, air intake is responsible for 
transferring the air to the compressor in appropriate conditions. In this study, the effect of Mach 
number on the performance of S-shaped RAE M2129 air intake having experimental results available 
in the literature, was investigated by numerical method. Investigated Mach numbers are 0.1-0.3-0.5-
0.7-0.9 respectively. As performance parameters, Pressure Recovery and Distortion Coefficient are 
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examined. In this study, Ansys Fluent package program using finite volume numerical method was 
used for the numerical method. 

Keywords: Air intake, Gas turbines, Mach number, Numerical method. 

GİRİŞ
Gaz türbinleri veya gaz türbin motorları, temel olarak kompresör, yanma odası ve türbin olmak üzere 
üç komponentten oluşur. Gaz türbinlerine giren hava önce kompresörde sıkıştırılarak yanma odasına 
aktarılır. Yanma odasında, kompresörden gelen basınçlı hava yakıt ile yanmaya uğrar. Yanma 
odasından çıkan yüksek basınç ve hıza sahip gazlar, türbin kanatlarına çarpıp döndürürler ve bu güç 
gaz türbininin amacına göre kullanılır. Uçak motorlarında türbinden elde edilen güç sadece 
kompresörü çalıştırmakta kullanılır ve böylece Brayton çevrimi tamamlanmış olur. 

Turbojet temelli bir jet uçak motoru basitçe, bir gaz türbinine hava alığı ve egzoz komponentleri 
eklenmesinden oluşur. Yanma odasından çıkan yüksek enerjili gaz, büyük bir basınç ve hız ile 
atmosfere atılırken, uçak için gereken itkiyi oluşturur (Farokhi, 2014). 

Jet uçaklarının gelişim sürecinin başlangıcı 1940'lı yıllara dayansa da, günümüzde hala geliştirilmeye 
açık birçok noktaları bulunmaktadır. Jet uçaklarındaki yazılımsal ve aviyonik anlamda çığır açan 
gelişmelerin yanında, aerodinamik ve mekanik iyileştirmeler de hala büyük önem taşımaktadır. Bu 
gelişme noktalarından biri ise hava alığı adı verilen, turbojet ve turbojet temelli motorlarda dış 
ortamdan alınan havanın motora tahliyesini sağlayan komponenttir. 

Motorun kompresör yüzeyine (Aerodinamik Arayüz Düzlemi (Aerodynamic Interface Plane – AIP)) 
iletilecek havanın ses altı koşullarda olması istenir. Hava alığı komponentinin görevi, kompresöre 
havayı ses altı koşullarda istenilen kalitede iletmektir. Böylece ses üstü akışın motorda oluşturabileceği 
problemler büyük ölçüde önlenebilmektedir (Farokhi, 2014). 

Jet uçaklarının yapısında görevi gereği önemli bir yer tutan hava alıklarının tasarımı noktasında 
yapılan geliştirmeler uçuş kalitesini arttırmakta ve yaşanabilecek kayıpların önüne geçilmesini 
sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın amacı; farklı hızlardaki akışlarda “S” formuna sahip RAE M2129 
hava alığı modelinin performansının Mach sayısına bağlı olarak nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Bu 
amaca ulaşmak için Basınç Korunumu Katsayısı (Pressure Recovery) ve Bozuntu Katsayısı (Distortion 
Coefficient) değerleri, 0,1-0,3-0,5-0,7-0,9 Mach sayılarında nümerik yöntem kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
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Şekil 1. Bir Jet Uçağında S-Şekilli Hava Alığı Yerleşimi

RAE M2129 HAVA ALIĞI
Çalışma kapsamında, ilk olarak incelenecek olan ve literatürde analiz sonuçları verilen RAE M2129 
hava alığının nümerik analizi gerçekleştirilecek ve literatür değerlerinin doğrulanması sağlanacaktır. 
Daha sonra bu hava alığı üzerinde nümerik analiz yapılarak değişik Mach sayılarında Basınç 
Korunumu Katsayısı (Pressure Recovery) ve Bozuntu Katsayısı (Distortion Coefficient) değerleri 
hesaplanacaktır. 

RAE (Royal Aircraft Establishment) M2129 difüzör modeli ile yapılan testlerden elde edilen deneysel 
bir veri seti kullanılmıştır (Aslan, 2017). Bu model, Royal Aircraft Establishment tarafından akademik 
amaçlar için tasarlanmıştır ve QinetiQ tarafından paylaşılmıştır. Bu testlerde 0,20-0,21 serbest akışlı 
Mach sayıları civarında ve farklı kütlesel debi koşullarında elde edilen sonuçlar bulunmaktadır. 
M2129 geometri ölçüler ve oluşturulurken yararlanılan formüller, Tablo 1 ve Şekil 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. S-Şekilli Hava Alığı Geometri Ölçüleri
Parametreler Değer [m] Açıklama

Dthroat 0,1288 Boğaz çapı

Dc 0,1440 Dudak çapı

DAIP 0,1524 Çıkış/kompresör yüzeyi 
çapı

XAIP 0,4839 AIP konumu

L 0,4572 Hava alığı uzunluğu

 

Motor 

 

S-Şekilli Hava Alığı 
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Şekil 2. M2129 S Şekilli Hava Alığının Şematik Gösterimi (GARTEUR AD/AG 43)

Hava alığının oluşturulmasında 1 ve 2 numaralı bağıntılar kullanılmıştır: 

= −0.15 [1− ( / )]                                                                     (1) 

= ℎ + ( − ℎ ) [3(1− ( / ))4 – 4(1 – ( / ))3 +1]                               (2) 

HAVA ALIĞI PERFORMANS KRİTERLERİ  
Hava alıklarında performans değerlendirmesi yapılırken basınç korunumu (Pressure Recovery) ve 
bozuntu katsayılarının (Distortion Coefficient) incelenmesi önem teşkil etmektedir. Farklı performans 
kriterleri olmasına karşın, bu iki parametrenin ağırlığı daha fazladır. 

Basınç Korunumu Katsayısı, Aerodinamik Arayüz Düzlemi’ndeki (Aerodynamic Interface Plane –
AIP) havanın ortalama toplam basıncının hava alığı girişindeki serbest akım ortalama toplam 
basıncına oranıdır. Bu parametre ile havanın aldığı yol boyunca toplam basınçta olan kayıp 
gözlemlenir ve böylece hava alığının basıncı hangi oranla koruduğundan söz edilebilir. Bu oran, ideal 
şartlarda 1 olmalıdır fakat hava, alık boyunca davranışlarıyla basınç kayıplarına uğrar ve bu katsayı 0 
ile 1 arasında bir değer alır. Basınç Korunumu Katsayısı 1’e ne kadar yakınsarsa hava alığı 
performansı o ölçüde artar (Seddon and Golden, 1985).

Basınç korunumu hesabı formül 3’te verilmiştir. PR basınç korunumunu, , Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi’ndeki ortlama toplam basıncı, , ise hava alığı girişindeki serbest akım ortalama 
toplam basıncını simgelemektedir:
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,
                                                                                       (3)

Bozuntu Katsayısı (Distortion Coefficient- DC(θ)), basitçe, havanın motor kompresörü yüzeyindeki 
dağılımının incelenmesidir. Bozuntu Katsayısı, Aerodinamik Arayüz Düzlemi’ndeki ortalama toplam 
basınç ile Aerodinamik Arayüz Düzlemi’ndeki ortalama toplam basıncı en düşük olan θ derecelik 
daire diliminin ortalama toplam basınç farklarının yine Aerodinamik Arayüz Düzlemi’ndeki ortalama 
dinamik basınç ile boyutsuzlaştırılmasıyla elde edilir. Bozuntu Katsayısının düşük olması motor 
kompresör yüzeyindeki akımın üniform dağılıma yakın; büyük olması ise üniform dağılımdan uzak 
olduğunu ifade eder (Seddon and Golden, 1985).

Bozuntu Katsayısı’nın hesaplanması için farklı dereceli dilimler kullanılabilmekle beraber, literatürde 
yaygın olarak 60°’lik daire dilimleri tercih edilir. Bu çalışmada da 60°’lik dilimler üzerinden 
hesaplamalar yürütülmüştür. Bozuntu Katsayısı’nın hesabı formül 4’te verilmiştir. Bu formül, Rolls 
Royce tarafından geliştirilmiştir ve birçok uygulamada kullanılmaktadır:

(θ) = , ,

,
                                                                                     (4)

Burada (θ) Bozuntu Katsayısı’nı, , Aerodinamik Arayüz Düzlemi’ndeki ortalama toplam 
basıncı, , θ derecelik dilimin ortalama toplam basıncını, , ise Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi’ndeki ortalama dinamik basıncı ifade etmektedir.

RAE M2129 HAVA ALIĞININ NÜMERİK ANALİZİ 

RAE M2129 hava alığı referans alınan raporlardaki (GARTEUR AD/AG 43) (Aslan, 2017) nümerik 
çözümlere göre doğrulama amacıyla incelenmiştir. Doğrulama için yapılan analizin sınır koşulları 
Tablo 2’de görülmektedir. Hava alığı çıkışı (AIP) sınır koşulu, statik basınç girdisi yapılarak 
ayarlanmıştır. Buradaki statik basınç değeri, izentropik denklemler kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tablo 2. Sınır Koşulları

Değişken Serbest Akım Mach Sayısı Serbest Akım 
Statik Basıncı

Serbest Akım 
Statik Sıcaklığı

Kütlesel Debi

Değer 0,207 100018,18 Pa 280,2 K 2,873 kg/s

Bu çalışmada öncelikle RAE M2129 hava alığı nümerik yöntemle incelenerek literatür değerleri ile 
karşılaştırma yapılmıştır. RAE M2129 hava alığının sonlu hacimler nümerik yöntemi kullanan 
ANSYS FLUENT paket programı yöntemi ile incelenebilmesi için, öncelikle akış modelinin 
oluşturulması gerekir. Bu model Şekil 3’de verilmiştir. 

Pressure Outlet 
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Şekil 3. Hava Alığı Akış Hacmi ve Validasyon Çalışması için Sınır Koşulları

Hava alığının modellenmesinde hava alığı öncesinde hava alığı dudak çapının 50 katı (50Dc) küresel 
hacim elemanı modellenmiştir. 

Numerik yöntemde akışın modellenmesinden sonra akış bölgesinin sonlu hacimlere bölünmesi yani 
Mesh işleminin yapılması gerekmektedir. Analizlerin sağlıklı yürütülebilmesi için Mesh kalitesi 
oldukça önemlidir. Mesh yapısına ait veriler Tablo 3’teki gibidir. Akış bölgesine ait örnek Mesh Şekil 
4’te verilmiştir.

Tablo 3. Mesh Yapısı
y+ 7.7

Mesh Boyutu 4388695

Inflation İlk Katman 
Kalınlığı

2,3*10^-5 m

Inflation Katman 
Sayısı

20

Akış için gerekli olan akış analizleri kurumumuz (Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü) bünyesinde lisansına sahip olunan ANSYS Fluent programı üzerinden 
yürütülmüştür. 

Analizde k-ω SST türbülans modeli kullanılmıştır. Bu türbülans modeli, daha uzun çekirdek-saat 
sürelerine ihtiyaç duysa da özellikle cidar kenarlarında daha hassas çözümler sunmaktadır. Çalışmada 
bu modelin isteri olarak y+ değeri 10’un altında tutulmaya çalışılmıştır. Özellikle cidar kenarlarındaki 
sonuçların iyileştirilmesi için bu değer 1’e düşürülebilir.

Serbest Akım Giriş Yüzeyi

280.2 K 

100018 18 Pa

Serbest Akım Çıkış Yüzeyi 

280.2 K 

Duvar 

Çıkış Yüzeyi 

86592.85 Pa 

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 
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Tablo 4. Literatür ve Bu Çalışmanın Değerlerinin Karşılaştırılması 

AIP Mach Sayısı Basınç Korunumu Kütlesel Debi 
(kg/s)

Türbülans 
Modeli

GARTEUR, 2012 0,415 0,9805 2,83 S-A RANS

Aslan, 2017 0,417 0,9733 2,847 k-ω SST

Analiz Sonuçları 0,412 0,9767 2,864 k-ω SST

Yüzde Fark* -1,19 +0,34 -0,59 -

*Validasyon analizi sonuçları ve Aslan, 2017 arasındaki yüzde fark

Tablo 4’te görüldüğü üzere bu çalışmanın sonuçları ile literatür değerleri çok yakındır. Bu durum 
inceleme yönteminin doğruluğu hakkında fikir vermektedir. Bu nedenle değişik Mach sayılarında 
analiz gerçekleştirilecek analizlerin doğruluğu konusunda güven vermektedir.

FARKLI MACH SAYILARINDA HAVA ALIĞININ NÜMERİK ANALİZİ 

Yukarıda izah edildiği gibi nümerik yöntem analizi sonuçları literatür değerlerine çok yakın 
bulunmuştur. Buradan hareketle RAE M2129 hava alığının nümerik analizi 0,1-0,3-0,5-0,7-0,9 Mach 
sayılarında ve sabit kütlesel debide gerçekleştirilmiş ve Basınç Korunumu Katsayısı (Pressure 
Recovery) ve Bozuntu Katsayısı (Distortion Coefficient) değerleri bulunmuştur.

SONUÇLAR
Çalışma kapsamında RAE M2129 hava alığının Basınç Korunumu Katsayısı ve Bozuntu Katsayısı 
0,1-0,3-0,5-0,7-0,9 Mach sayılarında sonlu hacimler nümerik yöntemini kullanan ANSYS FLUENT 
2021 R1 paket programında analizi gerçekleştirilmiştir. Hava alığına ait Mach ve Basınç Korunumu 
Konturları Şekil 4-8’de verilmiştir. 

Şekil 4. Mach 0,1 Analizi - Mach Konturu ve AIP Basınç Korunumu Konturu

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 

, ⁄ . ,  
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Şekil 5. Mach 0,3 Analizi - Mach Konturu ve Basınç AIP Korunumu Konturu

Şekil 6. Mach 0,5 Analizi - Mach Konturu ve AIP Basınç Korunumu Konturu

Şekil 7. Mach 0,7 Analizi - Mach Konturu ve AIP Basınç Korunumu Konturu

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 

, ⁄ . ,  

, ⁄ . ,  

, ⁄ . ,  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 658 June 1-2, 2021



Şekil 8. Mach 0,9 Analizi - Mach Konturu ve AIP Basınç Korunumu Konturu 

ÇIKARIM
Şekil 4-8 incelendiğinde Mach sayısının artması durumunda basınç korunumu değerlerinin yüzey 
genelinde iyileştiği anlaşılmaktadır. Mach konturları incelendiğinde Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi’nin (Aerodynamic Interface Plane – AIP) öncesinde alt bölgede hızın sıfırlandığı kısımlar 
görülmektedir, aynı bölgede negatif hız değerlerinin olduğu da bilinmektedir. Bu istenmeyen bir 
durumdur. 0,1 Mach sayısı ile yürütülen analizde alt bölgede gözlemlenen ikincil-ters akışların 
oluştuğu ve hızın sıfırlandığı alanlar, yüksek Mach sayılarında gözlemlenenlerden büyüktür.

Nümerik analizler sonucunda serbest akımdaki Mach sayılarına bağlı Basınç Korunumu Katsayısı 
(Pressure Recovery) ve Bozuntu Katsayısı (Distortion Coefficient) değerleri elde edilmiş ve Tablo 
5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Mach Değerlerine Göre Basınç Korunumu Katsayısı ve Bozuntu Katsayısı Çıktıları
Serbest Akımdaki Mach Sayısı Basınç Korunumu Katsayısı 

(Pressure Recovery)
Bozuntu Katsayısı 

(Distortion Coefficient)
0,1 0,9537 0,3237

0,3 0,9769 0,3111

0,5 0,9836 0,3195

0,7 0,9881 0,3269

0,9 0,9925 0,3340

Tablo 5 incelendiğinde, şekillerde gözlemlenen Mach sayısının artımıyla basınç korunumunun 
iyileşmesi durumu sayısal olarak da kanıtlanmaktadır. Ayrıca Mach sayısının değişimiyle Bozuntu 
Katsayısı değerlerinin değişimi incelenmiş ve 0,3-0,5 Mach sayılarının en iyi sonuçları verdiği, daha 
düşük veya yüksek Mach sayılarında bu parametrenin yükseldiği, yani Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi’ndeki üniform dağılımdan uzaklaşıldığı gözlemlenmiştir.

Aerodinamik Arayüz Düzlemi 

, ⁄ . ,  
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Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi 

Şekil 9. Mach 0,1 (solda) ve Mach 0,3 (sağda) Hız Akım Çizgileri

Şekil 10. Mach 0,5 (solda) ve Mach 0,7 (sağda) Hız Akım Çizgileri

Şekil 11. Mach 0,9 Hız Akım Çizgileri

Şekil 9-11’de, hava alığı boyunca oluşan hız akım çizgilerine yer verilmiştir. Hız akım çizgileri, akış 
hacmi boyunca oluşan davranışları anlamak için önemlidir. Kütlesel debi korunurken 5 farklı Mach 
sayısında her bir analiz için akım çizgileri incelendiğinde, 0,1 Mach sayısındaki analizde oluşan 
kopmalar ve ikincil akımlar kolaylıkla gözlemlenebilir. Bu, kompresöre iletilecek havanın kalitesi için 
istenmeyen bir durumdur. Çünkü ikincil akımlar, kopmalar ve yeniden birleşme bölgeleri, basınç 
kayıplarına ve düzensizliklere sebebiyet verir. Bu fenomenlere Mach sayısı arttıkça görece daha az 
rastlandığı Şekil 9-11’de gözlemlenebilmektedir. Ayrıca, Mach sayısı arttıkça akım kopmalarının 
oluştuğu bölgelerin x ekseni boyunca pozitif yönde ötelendiği görülmektedir. Yani, Mach sayısının 
artmasıyla birlikte akım kopmaları hava alığı boyunca daha ileride oluşmuş ve ikincil akımların yer 
aldığı bölge daha küçük bir alanı kapsamıştır. Bu durum, hava alığı performansı açısından 

Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi

Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi 

Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi 

Aerodinamik Arayüz 
Düzlemi 
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bakıldığında iyileşme anlamına gelir.

İlerleyen çalışmalarda, RAE M2129 hava alığının geometrisinde optimizasyon yapılarak Aerodinamik 
Arayüz Düzlemi’nin (Aerodynamic Interface Plane – AIP) önünde alt bölgedeki sıfır hız akımları 
veya ikincil-ters akış oluşumlarının önüne geçilmesi sağlanabilir. Ayrıca araştırma kapsamı hava 
alığının farklı hücum açılarında ve ortam koşullarında analiziyle genişletilebilir.
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WORDS FOR BERRIES IN ARTIFICIAL LANGUAGES 

Alan Reed Libert 
School of Humanities & Social Science, University of Newcastle, Callaghan, NSW, Australia 

Abstract 

Words for berries in natural languages are of several types: semantically transparent compounds, 
e.g. English blueberry, somewhat semantically opaque compounds, e.g. English cranberry and 
raspberry, where it is not clear what the semantic contribution of the first component is (if there is 
any), and non-compounds, e.g. French fraise ‘strawberry’. In addition, the set of fruits which are 
labelled as berries can differ in different languages. Given this variation, it would be interesting to 
look at such words in artificial (or constructed) languages, i.e. languages which have been 
consciously created. The most successful artificial language is Esperanto, but there have been more 
than a thousand others. This paper will look at terms for berries in various types of artificial 
languages: a posteriori artificial languages (e.g. Esperanto), which use one or more natural 
languages as sources, a priori languages (e.g. Ro), which do not do this, and mixed languages (e.g. 
Volapük), which occupy a middle ground between the first two types. A posteriori languages can be 
further classified according to which languages they are based on. Questions to be investigated 
include whether terms for berries are compounds, and if so, whether they are fully transparent, 
which sources these terms are taken from (in the case of a posteriori languages drawing on more 
than one language), the ways in which they are similar in form (in the case of some a priori
languages). From this work one might uncover general trends in the development of the 
vocabularies of artificial languages. 

Keywords: artificial languages, constructed languages, food terms 

INTRODUCTION 

In this paper I will present and discuss words for berries in artificial languages (henceforth ALs), 
that is, languages which someone (or more than one person) consciously created, unlike languages 
such as Turkish and English, which are natural languages. There are several motives for doing this, 
but the traditional one was to create a means of communication for speakers of different languages; 
we can call such languages artificial auxiliary languages, and they will be my focus. 
There are three basic types of AL, though the borders between them are fuzzy: a priori ALs, which 
do not take material from natural languages, a posteriori ALs, including the best-known artificial 
auxiliary language, Esperanto, as well as most of the other relatively successful artificial auxiliary 
languages, which consist of material from natural languages, and mixed ALs, including another 
relatively successful artificial auxiliary language, Volapük, which contain both a priori and a
posteriori material. 
In general I will only be looking at words for the berries themselves, not words for the plants which 
bear them (though in some cases the same word is used for both, and it would be interesting to look 
at when they have the same word and when they don’t). In some cases it may not be clear or 
reasonably probable that the fruit meaning is intended, and in such cases I have not included the 
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word. It might also be interesting to see how the two groups of words are morphologically related, 
but again I will not deal with that here. 
Some languages, e.g. ZANA ZIKA, seem to lack words for berries, as they did not have fully 
developed vocabularies, and even some with fairly large vocabularies, e.g. Eurolengo, also 
apparently lack them.  
Some ALs have only a word for ‘berry’, but not words for particular berries (or at least not in 
publicly available materials); words for ‘berry’ in three of these languages are shown in Table 1. 

Table 1. Languages with only a Word for ‘Berry’

Fasile21 bere

Pandunia ber

Romanova baia

Sasxsek iagod

Sona moko

Sona is an a priori language. Sasxsek is a mixed AL, and its word seems to have been taken from a 
South Slavic language. Romanova is an a posteriori language; its sources for vocabulary are 
French, Italian, Spanish, and Portuguese. Its word for ‘berry’ resembles the French and Spanish 
words for it, baie and baya respectively. On the other hand, the word in Fasile21, another a
posteriori language, is similar to the English word berry. In a webpage on the “Origins of words” in 
Pandunia (an a posteriori AL), the following information is given in the entry for ber:
“deu[=German]:Beere, English:berry, Malay:beri, Hindi:बेरी (berī), Bengali:বেরি (beri), Japanese: 

(berī)” (http://www.pandunia.info/engli/leksaslia/).

Olingo has a word for ‘strawberry’, frago, but not for ‘berry’ or for other kinds of berries. Atlango 
has only beriso ‘berry’, vinberiso ‘wineberry’, and frago ‘strawberry’. (Atlango also has the word 
fragelo ‘wild strawberry’, but it is not clear whether it means the berry or the plant.) 

A PRIORI ARTIFICIAL LANGUAGES 
An interesting feature of some a priori ALs is that their vocabulary is created in such a way that 
words with similar meanings have similar forms. Of course in English most words for berries also 
have a similar form, e.g. blueberry, blackberry, strawberry, but these a priori languages go far 
beyond this. 
Babm is one such AL. In Okamoto (1962), to my knowledge the only original source for this 
language, there is one word for a berry, gift ‘strawberry’. (Note that although Babm uses the Roman 
alphabet, it uses it as a syllabary.) However, this word is part of a complex system of vocabulary: 
words for fruits contain g and f, e.g. gafc ‘cherry’; word for vegetables contain g and c or d, e.g. 
gich ‘lettuce’; while initial g stands for “Expendables and Materials” (ibid.:64), which include fruits 
and vegetables as well as “Cooked Foods” (ibid.:67), “Clothing Materials” (ibid.), etc. Although no 
other Babm words for berries are given, there is the word bfej ‘mulberry tree’.
Another a priori AL with this type of vocabulary structure is Ro. Words for berries in the 1913 
version of this language are given in (1). 
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(1) lufra ‘berry’

lufrab ‘blackberry’

lufrac ‘cranberry’

lufrad ‘dewberry’

 lufrag ‘gooseberry’

lufrak ‘currant’

lufral ‘huckleberry’

lufram ‘mulberry’

lufrar ‘raspberry’

lufras ‘strawberry’

Although Ro is basically an a priori AL, here we see some apparent influence from English: most 
of these words end with the letter and/or sound with which they begin in English. Words for other 
fruits and for nuts also start with luf, e.g. lufgra ‘grape; lu is the initial sequence for “Plant names” 
(Foster 1913:48), e.g. lubmaf ‘fern’. Ro was modified by its designer over the course of some years; 
the (only) words for berries in the (1919) version of the language were lefra ‘berry’, lefrac
‘cranberry’, and lefrat ‘strawberry’.

Two a priori ALs which do not seem to have this kind of vocabulary structure are Kah and Kotava. 
Below are their words for berries.  

(2) Kah: sinsu ‘berry’, kokosu ‘blackberry’, kosusu ‘raspberry’, kimpopyo ‘strawberry’

(3) Kotava: reya ‘blackberry’ (cf. reyaal ‘mulberry-tree’) aeja ‘blueberry’, bla ‘gooseberry’, 
konota  

‘raspberry’, jagila ‘strawberry’, napleka ‘whitebeam berry’

Suma has the words kesa belo ‘berry’ (from kesa ‘small’ and belo ‘fruit’) and maso belo
‘strawberry’ (from maso ‘soil, topsoil, earth, ground). The latter word is based on the German word 
for ‘strawberry’, Erdbeere, according to Russell (1966:65). 

MIXED AND A POSTERIORI ALS  

Let us now turn to words for berries in mixed and a posteriori ALs. In Table 2 we see some words 
from two mixed ALs, and in Tables 3 and 4 are words from some older (and generally better-
known) a posteriori ALs. (My sources for Volapük, Ido, and Interlingua (IALA) are Wood (1889), 
de Beaufront and Couturat (1908), and Bryne (1958) respectively; I am stating this as there are 
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several sources for these languages, some of which might differ from one another in some 
vocabulary items.) 

Table 2. Words for Berries in Two Mixed ALs 

Langue Bleue Volapük

berry bäl

blackberry brobäl

blueberry

cranberry

gooseberry gobs stigabäl

mulberry mub

raspberry framb

strawberry fres talabäl

Table 3. Words for Berries in Some Older A Posteriori ALs 

Esperanto Idiom 

Neutral

Ido

berry bero ber bero

blackberry rubuso

blueberry mirtelo, mirtelbero

cranberry oxikoko

gooseberry groso grozelo

mulberry moruso, morusbero maur-ber (cf. maur ‘mulberry tree’) moruso

raspberry frambo frambos frambo

strawberry frago frag frago

Table 4. Words for Berries in Other Older A Posteriori ALs 

Interlingua (IALA) Neo Novial

berry baca beryo bere

blackberry rubo murlo
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blueberry myrtillo

cranberry oxycocco arel (also means ‘huckleberry’)

gooseberry grossula grozel grosele

mulberry mora murlo

raspberry frambese frambol frambose

strawberry fraga frago (cf. fragel ‘wild strawberry’) frese

(The Esperanto word mirtelo also means ‘bilberry’. In https://en.bab.la/dictionary/english-
esperanto/blueberry English blueberry is glossed as mirtelo, vakcinio, blubero, and mirtelbero; in 
https://en.bab.la/dictionary/esperanto-english/blubero Esperanto blubero is glossed as blueberry and 
whortleberry; in https://en.bab.la/dictionary/esperanto-english/vakcinio vakcinio is glossed as 
bilberry, blueberry, cranberry, and huckleberry, and ruĝa vakcinio is glossed as lingonberry.)  

A fact which might strike one is that not many of these words are compounds (and appear to be 
taken from a major European language such as French), while in English most words for berries are 
compounds. Most of the exceptions are from Volapük; this is not a surprise, since English is the 
source of most of its vocabulary. Thus, for example, the Volapük word for ‘gooseberry’ apparently 
contains stig ‘sting, spine, prickle, thorn’ and bäl ‘berry’; since gooseberries can have thorns, this 
compound is semantically transparent, i.e. one can see how the meanings of the parts contribute to 
the meaning of the whole (while the English word gooseberry is not transparent). The same could 
be said of its word for ‘strawberry’, since it seems to contain tal ‘ground’, and strawberries can 
grow close to the ground (cf. German Erdbeere ‘strawberry’). However, this does not seem to be 
true of the word for ‘blackberry’, at least in the version of Volapük put forth in Wood (1889), as 
there is no Volapük word *bro listed in it. 

One might also notice that most of the words for types of berries seem to come from Romance 
languages, while the words for ‘berry’ appear to have been taken from English or German.

In Table 5 we see some words from more recent a posteriori ALs.

Table 5. Words for Berries in Some Recent ALs 

Lingua Franca Nova Romániço Slovio Uropi

berry baca baco zerno-plod bes

blueberry vasinia, vasinia blu

blackberry mora rubo brusnika (also 
means 
‘cowberry’)

murbes
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cranberry vasinia (also means 

‘bilberry’ and ‘huckleberry’), 
vasinia roja

gooseberry agrest

mulberry morera moro

raspberry frambosa frambeso malin frambes

strawberry fresa frago jagod fraul

Lingua Franca Nova also has the words ciui ‘Chinese gooseberry’ and lingon ‘lingonberry’. Romániço 
has the words árbuto ‘arbutus (berry)’, célteo ‘hackberry’, juníper-baco ‘juniper (berry)’, mirtilo
‘bilberry’, and sambuc-baco ‘elderberry’. Uropi also has the word borbes ‘bilberry’.

Slovio’s words are different from those of the other ALs here, since it takes its vocabulary from Slavic 
languages, while Lingua Franca Nova and Romániço draw upon Romance languages, and Uropi 
draws on Indo-European. Once again we do not see many compounds. 

CONCLUSION 

Although some ALs have not been provided with words for berries, there are many which do have 
such words, and, in some cases, words for lesser-known berries. The ways of creating these words 
differ, even among languages of the same type. 
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Özet

Ülkemiz aktif deprem kuşağında yer almakta ve büyük depremlere sıklıkla maruz kalmaktadır. Bu 
bakımdan, depreme dayanıklı yapı tasarımı konusu büyük önem taşımaktadır. Depreme dayanıklı yapı 
tasarımı konusunda, betonarme perde duvar kullanımı yaygın olarak başvurulan yollardan biridir. 
Yapının taşıyıcı sistemini tasarlamakla görevli mühendisler; betonarme perde duvarların kesit alanını, 
kesit şeklini ve perdelerin planda yerleşimini belirlerler. Taşıyıcı sistem tasarımı açısından, toplam 
perde duvar kesit alanının önemi kadar; perde duvarların kesit şekli ve plandaki yerleşimi de önemli 
bir parametredir ve yapısal davranış ve deprem güvenliği üzerinde bu parametrelerin etkisinin de 
irdelenmesi gereklidir. Bu çalışmada; taşıyıcı sistemi ve geometrisi simetrik olarak planlanan ve 
dolayısıyla burulma düzensizliği bulunmayan betonarme bir binada, L Tipi perdelerin planda farklı 
yerleşiminin, yapının deprem davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada; toplam beş katlı 
olan ve planda her iki yönde kat alanının yüzde biri kadar toplam kesit alanına sahip L tipi perdeleri 
bulunan betonarme bir yapıda, perdelerin planda farklı yerleşimleri sağlanarak iki farklı model 
oluşturulmuştur. Yapının zemin katının garaj, işyeri veya konut olarak kullanılması ihtimalleri göz 
önünde bulundurularak dört farklı zemin kat yüksekliği için seçilen modellerin ayrı ayrı dinamik 
analizleri yapılmıştır. Çalışmada incelenen tip model yapılarda; kolon, kiriş ve perde kesitleri TBDY 
(2018) sınır değerleri de sağlayacak şekilde boyutlandırılmış ve donatıları aynı yönetmeliğe göre 
minimum şartları sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen yapılar kirişli 
döşeme sistemine sahiptir. Döşeme kalınlığı, TS500’e göre minimum boyut esasları dikkate alınarak 
belirlenmiştir. Betonarme perde duvarlar SAP 2000 programı yardımıyla kabuk (Shell)  eleman 
modeli kullanılarak üç boyutlu olarak modellenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen bütün yapı 
tiplerine ait modellerin yapısal analizleri “Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. 
Çalışmadan elde edilen sonuçlar kullanılarak, taban kesme kuvveti - tepe noktası yer değiştirmesi, 
yumuşak kat düzensizlikleri ve tip modellerin hâkim periyotlarına ait grafikler çizilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, Deprem Analizi, Zemin Kat Yüksekliği, Eşdeğer Deprem 
Yükü Yöntemi
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Abstract 

Our country is located in an active earthquake zone and is frequently exposed to major earthquakes. In 
this respect, the subject of earthquake resistant building design is of great importance. The use of 
reinforced concrete shear walls is one of the common ways of designing earthquake resistant 
buildings. Engineers responsible for designing the structural system of the building; they determine 
the cross-sectional area, cross-sectional shape of reinforced concrete shear walls and the placement of 
shear walls in the plan. In terms of structural system design, as much as the importance of the total 
shear wall cross section area; The cross-sectional shape and layout of shear walls are also an important 
parameter, and the effect of these parameters on structural behavior and earthquake safety should also 
be examined. In this study; in a reinforced concrete building whose structural system and geometry 
are planned symmetrically and therefore there is no torsion irregularity, the effect of the different 
placement of L-type shear walls on the earthquake behavior of the structure was investigated. In the 
study; in a reinforced concrete structure with a total of five floors and L-type shear walls with a total 
cross-sectional area of one percent of the floor area in both directions, two different models were 
created by providing different placements of the shear walls in the plan. Considering the possibility of 
using the ground floor of the building as a garage, office or residence, the models selected for four 
different ground floor heights were separately analyzed dynamically. In the type model structures 
examined in the study; column, beam and shear wall sections are dimensioned to meet Turkish 
Earthquake Code (2018) limit values and the reinforcements are determined to meet the minimum 
requirements according to the same regulation. The structures examined within the scope of the study 
have a beamed flooring system. The slab thickness is determined according to the TS500, taking into 
account the minimum dimension principles. Reinforced concrete shear walls were modeled in three 
dimensions using the shell element model with the help of SAP 2000 program. Structural analysis of 
models belonging to all types of structures examined within the scope of the study were made using 
the "Equivalent Earthquake Load Method". Using the results obtained from the study, graphs of the 
base shear force - peak displacement, soft story irregularities and dominant periods of the type models 
were drawn. 

Keywords: Reinforced Concrete Building, Earthquake Analysis, Ground Floor Height, Equivalent 
Earthquake Load Method

1. GİRİŞ
Dünyanın oluşumundan bu yana birçok depremler yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Deprem 
etkisi yapıların dayanım ve tasarımını etkileyen en önemli etken olarak ele alınır. Bir yapıda 
ekonomik boyut, estetik, fonksiyonel işlev vb. faktörlerin etkisi göz ardı edilemez fakat dayanım 
koşulları ilk sırada yer alır. Türkiye üç büyük fay hattı üzerinde bulunup %92 si deprem bölgesi 
içerisinde yer alan bir ülkedir. Bu bağlamda ülkemizde modelleme ve analizin yapılmasının yanı sıra 
sonuçların yorumlanması ayrı önem taşımaktadır.

Depremlere karşı yeterli dayanıma sahip yapı yapmak mümkündür. Sayılan faktörleri göz önünde 
bulundurarak uygun taşıyıcı sistem seçimi, doğru hesap yöntemi ve düzgün imalatı ile depreme 
dayanıklı, ekonomik, işlevsel binalar yapılabilir. Aksi durum halinde, yanlış tercihler yapıldığında, 
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dayanımdan ve güvenlikten uzaklaşılabilir. Bu durum birçok ülkede tecrübe edildiği gibi kötü 
sonuçlar doğurabilir.

Yapı güvenli için taşıyıcı sistem seçimi oldukça önem taşır. Güvenli bir yapı ortaya koyabilmek için 
başvurulan en önemli kaynaklar Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Yapısal Tasarım 
Standartlarıdır.  Yapılarda taşıyıcı sistem çerçeveli, perdeli, çerçeveli-perdeli olarak seçilebilir. Her 
birinin yüklerin etkisi altında davranışları farklılık gösterir.  Oluşturulacak olan taşıyıcı sistem; 
dayanım, rijitlik, süneklik, kararlılık, sönüm, uyum parametrelerinin hepsini yeterlilikle 
karşılayabilmelidir ( Doğangün, 2009). Yapıların tecrübe ve öngörü ile taşıyıcı sistemlerinin 
belirlenmesi önemlidir. Ülkemizde gözlemlenen deprem hasarlarının birçoğunda yanlış sistem seçimi 
rol oynamıştır ( Ersoy ve Özcebe, 2001). 

Yapılar tamamen perdeli tasarlana bileceği gibi taşıyıcı elemanların bir kısmı perde olarak da 
tasarlanabilir. Bu durumda perde oranı ve konumu oldukça önemlidir. Yaşanılan deprem 
tecrübelerinde de görüldüğü gibi perde duvar kullanılan yapılarda daha düşük hasar gözlemlenir. Yapı 
elamanlarında süreklilik önemlidir, sürekliliğin bozulduğu durumlarda yumuşak kat durumu oluşur. 
Dolayısıyla perde duvarın zemin kattan başlayarak yapı yüksekliğince devam etmesi önemlidir. 

Planda perde yerini belirlenmesinde binanın işlevselliği ve mimari yapısı etkilidir. Ancak burulma 
rijitliğinin artması bakımından perde simetriyi sağlayacak şekilde yerleştirilmelidir. Perde 
kullanımının simetrik olmadığı durumlarda dış merkezliğin neden olduğu burulma gözlemlene bilir. 
Bu çalışmada burulma düzensizliği durumu oluşmaması için perde ve kolonlar her iki doğrultuda da 
sürekli ve simetrik uygulanmıştır.

Bu çalışmada dış akslarında L tipi perde bulunan betonarme yapılarda perde yeri değişiminin etkileri 
incelenmiştir. Bu doğrultuda perde yerleri değiştirilerek iki farklı model oluşturulmuştur. İki ayrı 
model içinde zemin kat yüksekliği 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m olmak üzere toplamda sekiz ayrı model 
tipi elde edilmiştir. Bu yapı modellerinin süneklik düzeyi yüksek, malzemesi C25/B420C, zemin sınıfı 
ZD olarak seçilmiştir. Toplam 5 kattan oluşan yapıların normal kat yüksekliği 3,0 m olup, zemin kat 
yüksekliği değiştirilerek oluşturulan her bir modelin, yatay ve düşey yükler altında Eşdeğer Deprem 
Yükü Yöntemine göre analizleri yapılmış ve yapısal davranışları karşılaştırılmıştır.

2. SAYISAL ÇALIŞMA

2.1 Yöntem

Çalışmada; konumu Sakarya İli Serdivan İlçesi Belediye Binası mevkii seçilerek, Türkiye Deprem 
Tehlike Haritaları İnteraktif web uygulamasından, deprem yer hareket düzeyi (DD-2) ve yerel zemin 
sınıfı (ZD) için harita spektral ivme katsayıları SS ve S1 değerleri elde edilmiştir. Yerel zemin etki 
katsayıları olan FS ve F1 değerleri tablodan alınıp denklem (1) ile spektral ivme katsayıları olan SDS ve 
SD1 değerleri elde edilmiştir. 

 =    =          (1) 

TA ve TB değerleri ise denklem (2) kullanılarak elde edilmiştir.

= 0,2 =         (2)  
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Bu çalışmada; yüksekliği fazla olmayan binalarda kullanılan ve göz önüne alınan deprem 
doğrultusunda bina dinamik davranışının taşıyıcı sistemin hâkim titreşim modundaki davranışı ile 
temsil edilebileceği ve bu modun şeklinin yaklaşık ters üçgen olarak kabul edilebileceği esasına 
dayanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır. Analizlerde Taşıyıcı Sistem Davranış 
Katsayısı R = 6 alınmıştır (TBDY, 2018).

Bu yöntemde, göz önüne alınan deprem doğrultusunda (Örneğin: X), binanın tümüne etkiyen toplam 
eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti) VtE

(X), azaltılmış tasarım spektral ivmesi ve yapının 
deprem hesabına esas ağırlığının çarpılması ile belirlenmektedir (Denklem 3):

VtE
(X) = mt SaR ( Tp

(X) ) ≥ 0,04 mt I SDS g           (3) 

Burada; SaR ( Tp
(X) ), göz önüne alınan (X) deprem doğrultusunda binanın doğal titreşim periyodu Tp

(X)

göz önüne alınarak hesaplanan Azaltılmış Tasarım Spektral İvmesi olup, Denklem 4’te verilmiştir:

S (T) = ( )
( ) 

                                                                

 (4)                               

Sae(T) ise Yatay Elastik Tasarım Spektral İvmesi (g) olup, (5) eşitliği ile hesaplanır:

Sae(T)= 0,4 + 0,6 S (0 ≤ ≤ ) Sae(T)= ( ≤ ≤ )

Sae(T)= ( ≤ ≤ )                                       Sae(T)= ( ≤ )   

 (5) 

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T) ise (6) eşitliği ile şöyle hesaplanmaktadır:

R (T) = ( > )                                                                            

R (T) = D + − D ( ≤ )                                                  (6) 

Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’nci 
kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi 
oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı Ƞ ki (Komşu katlar arası rijitlik 
düzensizliği katsayısı) (7) eşitliğinde gösterilmiştir:

Ƞ =
 

( )

 

 
( )

 

veya Ƞ =
 

( )

 

 
( )

 

           (7) 

2.2 Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları

Bu çalışmada; L kesitli perdeler planda her iki yönde simetriyi sağlayacak şekilde yapının dış aksında 
köşelere (Tip 1) ve dış kenar akslara yerleştirilerek iki farklı perde yerleşimi tipi göz önüne alınmıştır. 
Bu iki ayrı tipin SAP2000 programı üzerinden yapısal davranışları karşılaştırılmıştır. Betonarme 
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perdelerin toplam en kesit alanları her iki tip için aynı olup, toplam yapı alanının %1’i kadardır. Tip 1 
ve Tip 2 olarak adlandırılan model yapıların planları ve Sap2000 programındaki hesap modelinin üç 
boyutlu görüntüleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Tip 1 Yapı Modeli                                            Şekil 2. Tip 2 Yapı Modeli

Sayısal modelleme ve hesaplara ait veriler Tablo1’de verilmiştir. Betonarme taşıyıcı elemanların 
donatıları, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) göre minimum alanı sağlayacak şekilde 
belirlenmiştir.

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Veriler ve Kabuller

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500

Zemin Kat Yükseklikleri (m) 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6 

Bina Önem Katsayısı 1

Beton Sınıfı C25/30

Poisson Oranı 0,20

Elastisite Modülü 30000 Mpa

Yerel Zemin Sınıfı ZD

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss) 1,598

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat. (S1) 0,438

En Büyük Yer İvmesi PGA=0,650 g

En Büyük Yer Hızı PGV=52,968 cm/s
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3. SAYISAL SONUÇLAR

Sap2000 programı ile modellenen iki farklı yapı tipine ait analizler, Tablo 1’de verilen kabuller ve 
veriler çerçevesinde yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir:

Tablo 2. Analiz Sonuçları

Parametre
Tipler

Tip 1 Tip 2

hzemin (m) 2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0

V (kN) 9519,83 9324,21 8973,74 8630,95 9511,522 9324,214 8973,738 8661,54

0,037994 0,041466 0,048889 0,057236 0,038507 0,042006 0,04947 0,057855

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17

W (kN) 35936,09 36105,9 36476,33 36853,42 35935,59 36104,33 36476,32 36852,24

Ƞ ki 2,66395 2,7878 3,05901 3,352579 2,659375 2,785374 3,058421 3,351197

T (s) 0,34074 0,35898 0,397 0,43602 0,34046 0,35859 0,39636 0,43597

V/W 0,264904 0,258246 0,246015 0,234197 0,264683 0,258257 0,246015 0,235034

Δ/H 0,0026203 0,002764 0,003056 0,003367 0,002656 0,0028 0,003092 0,003403

Tablo 2’deki parametrelerin anlamları şöyledir:

V: Taban Kesme Kuvveti (kN)  
W: Bina Toplam Ağırlığı (kN)

: Tepe noktası maksimum Yer Değiştirmesi (mm)
Ƞ ki: Rijitlik Düzensizliği Katsayısı  
H: Bina Toplam Yüksekliği (m)  
T: Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) Periyodu (s)

Tip 1 ve Tip 2 olarak adlandırılan yapıların yapısal davranışlarını daha ayrıntılı bir biçimde 
karşılaştırmak için; periyot, yumuşak kat düzensizliği ve kesme kuvveti taşıma kapasitesi 
parametrelerine ait grafikler (Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5) aşağıda verilmiştir.
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Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi

Şekil 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi

Şekil 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi
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4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER

Yapılan analizler sonucunda:

Zemin kat yüksekliği artıkça, çalışmada incelenen bütün modellerde doğal titreşim periyodu, 
yumuşak kat düzensizliği katsayısı ve tepe noktası yer değiştirmesi değerinin de arttığı 
görülmektedir,
Perdenin dış akslarda köşede bulunması (Tip 1) durumun da, dış akslarda ortada bulunmasına 
(Tip2) göre doğal titreşim periyodunun daha büyük olduğu görülmüştür,  
Zemin kat yüksekliğinin tüm durumlarında Tip1 perde yerleşim modelinde yumuşak kat 
düzensizliği kat sayısının Tip2 durumuna göre yaklaşık olarak binde iki oranında daha yüksek 
çıktığı gözlemlenmiştir,
Kat kesme kuvveti taşıma kapasitesi bakımından sonuçlar irdelendiğinde ise; zemin kat 
yüksekliği 2,5 metre olan modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin Tip 2 
modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri durumunda Tip 1 
modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
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Özet

Türkiye nüfusunun %90’dan fazlası birinci derece deprem bölgesinde yaşamaktadır. Bu durum yapılar 
için de büyük risk teşkil etmektedir. Bu sebepten; yapıların depreme dayanıklı tasarlanması konusu 
büyük öneme sahiptir. Yapı davranışının belirlenmesinde en büyük etkenlerden biri yapı tasarımı ve 
taşıyıcı sistem özellikleridir. Kiriş ve kolondan oluşan çerçeveler ülkemizdeki en yaygın taşıyıcı 
sistem türüdür. Fakat depremin risk teşkil ettiği bölgelerde bina yüksekliğinin artmasıyla birlikte 
taşıyıcı elemanların rijitliğinin ve dayanımın artırılması gerekmektedir. Aynı zamanda göreli kat 
ötelemelerinin belirtilen sınırları aşmaması için de taşıyıcı sistemde perdelerin bulunmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.  Diğer taraftan, büyük depremlerde perdeler, kalıcı şekil değiştirmelerle yatay 
kuvvetlerin dinamik etkisine karşı koymaktadır. Bu bakımdan; betonarme yapılarda deprem etkisine 
karşı perde duvar kullanımının önemi büyüktür. Perdelerin plandaki yerleşimi ve boyutları binanın 
yatay yükler altındaki davranışını belirleyen önemli parametrelerdendir; dolayısı ile perdelerin 
konumunun belirlenmesi taşıyıcı sistem tasarımında en temel aşamalardan birini oluşturmaktadır. 
Bunun için; betonarme perde duvarların kesit alanı ve perde yeri değişimi parametrelerinin, binanın 
yapısal davranışı ve deprem performansı üzerindeki etkilerinin anlaşılması bakımından yeterli 
irdelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada; planda, perde yerinin bir yönde iç ve dış aks 
olarak değişiminin betonarme yapının deprem davranışına olan etkisi araştırılmıştır. İki farklı perde 
yerleşimi ile oluşturulan modeller,  zemin kat ve dört normal kat olmak üzere toplam beş katlıdır. 
Yapının zemin katının kullanım amacı garaj, işyeri veya konut olarak değişebilmektedir. Bu bakımdan 
oluşturulan her iki tip modelde de zemin kat yükseklikleri dört farklı şekilde (2,5 m – 3,0 m – 4,0 m -
5,0 m) tasarlanarak toplamda sekiz adet model incelemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu tipler, 
SAP2000 programında modellenmiş ve analizleri de aynı programda yapılmıştır. Malzeme olarak; 
beton sınıfı olarak C25, donatı sınıfı olarak B420C kullanılmıştır. İncelenen modellerin tamamında 
döşeme sistemi kirişli döşeme olarak modellenip; çerçeve elemanların kesitleri TBDY2018’e göre 
sınır değerler sağlanacak şekilde boyutlandırılmıştır. Modellerin analizlerinde eşdeğer deprem yükü 
yöntemi kullanılarak çözümler yapılmıştır. Değerlendirme kısmında ise; çalışmada göz önüne alınan 
model tipleri için analizlerden elde edilen; “taban kesme kuvveti, maksimum yer değiştirme”, birinci 
doğal periyot ve yumuşak kat düzensizliği katsayısı karşılaştırmaları yapılmış, bu amaçla çizilen 
grafiklerden yararlanılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Betonarme Yapı, Deprem, Yapısal Analiz, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi

Abstract 
More than 90% of Turkey's population lives in the first degree earthquake zone. This situation also 
poses a great risk for buildings. Because of that; the issue of earthquake resistant design of buildings is 
of great importance. One of the biggest factors in determining building behavior is building design 
and structural system characteristics. The frames consisting of beams and columns are the most 
common type of structural system in our country. However, the stiffness and strength of the bearing 
elements should be increased with the increase in the height of the building in areas where earthquake 
poses a risk. At the same time, it is necessary to have shear walls in the structural system so that the 
relative floor displacements do not exceed the specified limits. On the other hand, in large 
earthquakes, shear walls counteract the dynamic effect of horizontal forces with permanent 
deformations. From this perspective; the use of shear walls against earthquake effects in reinforced 
concrete structures is of great importance. The placement and dimensions of the shear walls in the 
plan are among the important parameters that determine the behavior of the building under horizontal 
loads; therefore, determining the location of the shear walls constitutes one of the most fundamental 
steps in the design of the structural system. For this; it is necessary to make sufficient investigations in 
terms of understanding the effects of the cross-sectional area and shear location parameters of 
reinforced concrete shear walls on the structural behavior of the building and earthquake performance. 
In this study; in the plan, the effect of the change of the shear walls location as an inner and outer axis 
in one direction on the earthquake behavior of the reinforced concrete structure has been investigated. 
Models created with two different shear wall placements have a total of five floors, namely the ground 
floor and four normal floors. The purpose of use of the ground floor of the building may vary as 
garage, office or residence. In this regard, in both types of models, the ground floor heights were 
designed in four different ways (2.5 m - 3.0 m - 4.0 m -5.0 m) and a total of eight models were 
examined. These types are modeled in the SAP2000 program and analyzed in the same program. As a 
material; C25 was used as concrete class and B420C was used as reinforcement class.  In all of the 
models examined, the flooring system was modeled as beamed flooring; the cross-sections of the 
frame elements are dimensioned to ensure limit values according to Turkish Earthquake Code-2018. 
In the analysis of the models, solutions have been made by using the equivalent earthquake load 
method. In the evaluation part; for the model types considered in the study, obtained from the 
analysis; the comparisons of "base shear force, maximum displacement", first natural period and soft 
story irregularity coefficient were made, and the graphics drawn for this purpose were used. 

Keywords: Reinforced Concrete Building, Earthquake, Structural Behavior, Equivalent Earthquake 
Load Method 
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1. GİRİŞ

Türkiye coğrafi konumu dolayısıyla depremin yüksek risk teşkil ettiği bir bölgede bulunmaktadır. 
Depremin risk teşkil ettiği bu bölgelerde taşıyıcı sistemin yeterli rijitliğinin ve dayanımının 
karşılanması, kat yer değiştirmelerinin istenilen seviyelerde tutulması yapı güvenliği açısından 
mühimdir. Taşıyıcı sistemin “Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkelerine” uygun, yatay doğrultudaki 
iki yönden gelebilecek deprem yüklerini karşılayacak çerçevelerle tasarlanması gerekmektedir. Bu 
belirtilen sınırlandırmaların depremin etkilerine karşı gerçekleştirilebilmesi, deprem kuvvetleri 
karşısında etkin rol oynayan perdeler ile mümkün kılınabilmektedir.  Riskli deprem bölgelerinde inşa 
edilecek olan betonarme yapılar, perde ve çerçeveli taşıyıcı sistem olarak tasarlanmalıdır.

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımındaki hedef, inşa edilecek yapının servis ömrü süresince karşı 
karşıya kalabileceği kuvvetlerin etkisinde gerekli dayanımı sağlamasıdır. Türkiye’de, nüfus artışı ve 
şehirleşme anlayışıyla kırsal kesimden şehre göçülmesi sonucu şehirlerde hızlı nüfus artışı ve 
kalabalık bir ortam meydana gelmektedir. Yüksek katlı binaların yapılması, yerleşim sahalarını daha 
ekonomik şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Yüksekliği artan betonarme yapılarda, deprem 
ve rüzgâr gibi yatay doğrultuda etkiyen yüklerin etkisi, düşey doğrultudan etkiyen yüklere göre daha 
baskın bir duruma gelmiştir. Deprem bölgelerinde ki düşey taşıyıcılar maruz kaldıkları hizmet 
yüklerinden daha çok eğilme momentiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda yatay yer 
değiştirmeleri en az seviyelere çekme amacıyla perdeler kullanılmaktadır. Tasarımda, yer 
değiştirmelere karşı eğilme rijitliği yüksek olan düşey taşıyıcılar tercih sebebi olmalıdır.

Bilindiği üzere; depreme karşı yatay rijitliği sağlaması bakımından güçlü elemanlar olan perdelerin, 
plandaki yerleşiminin; yapının deprem performansına doğrudan etkisi olmaktadır. Perdenin iç aksta- 
dış aksta bulunması, bitişik ve ayrık olması gibi yerleşim durumlarına göre yapının deprem 
performansı olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. Bu çalışmada; yüklerin çerçeve ve perdeler ile 
karşılandığı yapıda yatay rijitliği yüksek olan perde elemanlarının konumunun deprem performansına 
etkisi irdelenmiştir. 

Bu amaçla, perdelerin planda yer değiştirdiği iki farklı model ele alınmıştır. Perdeler; yapıda burulma 
düzensizliğinin oluşmaması için planda her iki doğrultuda da simetrik yerleştirilmiştir. Her iki yapı 
modelinde de, malzeme, kolon, kiriş, döşeme ve perde kesitleri aynıdır. Birinci tip modelde perdeler 
bir yönde iç aksta bulunurken; ikinci tip modelde bütün perdeler dış akslarda konumlandırılmıştır. Her 
iki tip model için dört farklı zemin kat yüksekliği (2,5 m, 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m) göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, toplamda sekiz farklı yapı modeli oluşturulmuştur. Yapılan analizlerde, 
Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılmıştır
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2. SAYISAL ÇALIŞMA

2.1 Yöntem

Betonarme yapıların hesabı için kullanılan yöntemler; doğrusal hesap yöntemleri ve doğrusal olmayan 
hesap yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çalışmada, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018’de 
verilen ve doğrusal hesap yöntemlerinden biri olan eşdeğer deprem yükü yöntemi kullanılmıştır.

Deprem kuvvetleri, yapının kendi oluşturduğu atalet kuvvetlerini temsil etmektedir. Eşdeğer deprem 
yükü (EDY) denilen bu kuvvetlerde, yapının kendi oluşturduğu bu atalet kuvvetlerinin eş değeri 
olarak ifade edilebilir (AKSOYLU & ARSLAN, 2019).

Deprem yükü hesabı için ilk adımda; bina konumu, deprem yer hareket düzeyi (DD-2) ve yerel zemin 
sınıfı (ZD) bilgileri yardımıyla, Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif uygulamasından harita 
spektral ivme katsayıları SS ve S1 değerleri alınmıştır. Yerel zemin etki katsayıları FS ve F1 değerleri 
tablodan alınarak denklem (1) ile tasarım spektral ivme katsayıları SDS ve SD1 değerlerine 
dönüştürülmüştür. Bunlara bağlı olarak TA ve TB değerleri de denklem (2) ile bulunmuştur.

 =    =          (1) 

= 0,2 =         (2) 

Yatay elastik tasarım spektral ivmeleri Sae (T), doğal titreşim periyoduna bağlı olarak yer çekimi 
ivmesi (g) cinsinden denklem (3) ile tanımlanmıştır. Sabit yer değiştirme bölgesine geçiş periyodu TL

=  6 s alınacaktır.

(T) =  0,4 + 0,6 ( 0 ≤ ≤ ) 

(T) = (  ≤ ≤ )                                      
 (3)                              

(T) = (  ≤ ≤ ) 

(T) =                       ( ≤ )

Deprem yükü azaltma katsayısı Ra (T) denklem (4) ile tanımlanmıştır:

( ) = ( > )                                              (4) 

( ) = +  − ( ≤ ) 

Azaltılmış tasarım spektral ivmesi SaR (T) ise denklem (5) ile tanımlanmıştır:

(T) = ( )
( )

                                                                                                      

 (5) 

Göz önüne alınan (X) deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü 

(taban kesme kuvveti) ( ), denklem (6) ile tanımlanmıştır:

( ) =   
( ) ≥ 0,04                                                                      (6) 
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Son olarak, rijitlik düzensizlik katsayısı Ƞ denklem (7) ile tanımlanmıştır.

Ƞ =
 

( )

 

 
( )

 

ya da Ƞ =
 

( )

 

 
( )

 

   (7) 

2.2 Model Tipleri ve Çalışmanın Kısıtları

Bu çalışmada; planda her iki yönde kat alanının yüzde biri kadar toplam kesit alanına sahip olan ve 
farklı perde yerleşimine sahip olan iki tip modelde yapısal davranış karşılaştırması yapılmıştır. Birinci 
tip modelde perdeler bir yönde iç aksta bulunurken; ikinci tip modelde bütün perdeler dış akslarda 
konumlandırılmıştır. Çalışmada yapı konumu olarak, Sakarya ili, Serdivan İlçesi Belediye Binası 
mevkii seçilmiştir. Yapı; süneklik düzeyi yüksek, toplam beş katlı ve kirişli döşeme sistemli olan 
betonarme yapı olup, kullanım amacının konut + işyeri olarak belirlenmiştir. SAP2000 yapı analiz 
programı ile analizlerde, her iki tip yapı için de konut olarak kullanılacağı düşüncesiyle normal 
katların yüksekliği 3,0 m alınmıştır. Zemin kat yüksekliği ise; bu katın garaj, işyeri veya konut olarak 
kullanılabilmesi durumu düşünülerek kat yüksekliği 2,5 m, 3,0 m, 4,0 m ve 5,0 m olacak şekilde her 
iki tip yapı için dörder adet olmak üzere toplamda sekiz adet model oluşturulmuştur. Tip 1 ve Tip 2 
olarak adlandırılan model yapıların planları ve Sap2000 programındaki hesap modelinin üç boyutlu 
görüntüleri sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Tip 1 Yapı Modeli                                                      Şekil 2. Tip 2 Yapı Modeli

Sayısal modelleme ve hesaplara ait veriler Tablo1’de verilmiştir. Betonarme taşıyıcı elemanların 
donatıları, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine (2018) göre minimum alanı sağlayacak şekilde 
belirlenmiştir.
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Veriler ve Kabuller

Malzeme Sınıfları C25 / B420C

Poisson Oranı 0,20

Elastisite Modülü 30000 Mpa

X ve Y Yönlerinde Aks Açıklıkları 5,1 m / 5,1 m

X ve Y Yönlerinde Aks Adetleri 6 / 6 

Bina Önem Katsayısı 1

Kolon Boyutları (mm) 500 x 500

Kiriş Boyutları (mm) 300 x 500

Zemin Kat Yükseklikleri (m) 2,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0

Yerel Zemin Sınıfı ZD

Kısa Periyot Harita Spektral İvme Katsayısı (Ss) 1,598

1.0 Saniye Periyot İçin Harita Spek. İvme Kat. (S1) 0,438

En Büyük Yer İvmesi PGA=0,650 g

En Büyük Yer Hızı PGV=52,968 cm/s

3. SAYISAL SONUÇLAR

Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak Sap2000 programı ile iki farklı perde yerleşimine ve 
farklı zemin kat yüksekliklerine göre modellenen iki farklı yapı tipine ait analiz sonuçları Tablo 2’de 
verilmiştir:
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Tablo 2. Analiz Sonuçları

Parametre
Tipler

Tip 1 Tip 2

hzemin (m) 2,5 3,0 4,0 5,0 2,5 3,0 4,0 5,0

V (kN) 9433,735 9238,722 8889,27 8582,144 9433,735 9238,722 8889,27 8582,143

0,072655 0,079778 0,09504 0,112377 0,068644 0,075256 0,089384 0,105382

H (m) 14,5 15 16 17 14,5 15 16 17

W (kN) 35606,77 35768,44 36128,66 36502,62 35606,77 35768,44 36128,66 36502,62

Ƞ ki 2,990399 3,081466 3,303064 3,556167 2,970502 3,060904 3,280887 3,532469

T (s) 0,467556 0,493736 0,548212 0,605392 0,457966 0,483176 0,535549 0,590439

V/W 0,264942 0,258293 0,246045 0,23511 0,264942 0,258293 0,246045 0,23511

Δ/H 0,005011 0,005319 0,00594 0,00661 0,004734 0,005017 0,005587 0,006199

Tablo 2’teki parametrelerin anlamları Tablo 3’te verilmiştir:

Tablo 2. Parametreler

V Taban Kesme Kuvveti (kN) Ƞki Rijitlik Düzensizliği Katsayısı

W Bina Toplam Ağırlığı (kN) H Bina Toplam Yüksekliği (m)

Tepe noktası maksimum yer 
değiştirmesi (mm)

T Birinci Doğal Titreşim (Hâkim) 
Periyodu (s)

Tablo 3’te verilen analiz sonuçları, çeşitli parametrelerin değişimleri şeklinde aşağıdaki grafiklerde 
verilmiştir.  

Şekil 3. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği-Periyot Değişimi
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Şekil 4. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Zemin Kat Yüksekliği- ƞki Değişimi

Şekil 5. Tip 1 ve Tip 2 Modellerde Kesme Kuvveti Taşıma Kapasitesi Değişimi

4. TARTIŞMA VE DEĞERLENDİRMELER

Bu çalışmada; perdenin tek doğrultuda iç aksta ve dış asta bulunma durumunun irdelenebilmesi için 
iki farklı modelin analiz sonuçlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Perde konumlandırılmasının farklı 
yapıldığı iki modelin analiz sonuçları ele alınıp değerlendirilmiştir.

Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıda yapılmıştır.

Zemin kat yüksekliği değişikliğinin sonuçlar üzerindeki etkisi:

o Zemin kat yüksekliği arttıkça, yumuşak kat düzensizliği katsayısı da iki modelde artış 
göstermiştir. Artış oranı iki modelde de aynı orandadır,

o Tepe noktası maksimum yer değiştirme değerleri de zemin kat yüksekliği ile birlikte 
artmaktadır. Artış oranı yine iki modelde birbirine çok yakın oranlarda 
gerçekleşmiştir,

o Zemin kat yüksekliği arttıkça yapı ağırlığı da artmaktadır. Ancak, periyot ve yatay 
elastik tasarım spektral ivmesinin değişmesi yapıya gelen taban kesme kuvveti 
değerini azaltmaktadır,

o Doğal hakim periyodu değeri, her iki tipte zemin kat yüksekliği ile birlikte ve hemen 
hemen aynı oranlarda artış göstermektedir.

Perde konumunun değişiminin sonuçlar üzerindeki etkisi:
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o Zemin kat yüksekliği 2,5 metre olan modellerde kesme kuvveti taşıma kapasitesi 
değerinin Tip 2 modelinde daha yüksek olduğu, ancak diğer zemin kat yükseklikleri 
durumunda Tip 1 modelinde kesme kuvveti taşıma kapasitesi değerinin daha yüksek 
olduğu görülmektedir,

o Tepe noktası maksimum yer değiştirme değerleri her iki tip modelde de zemin kat 
yüksekliği ile birlikte artmaktadır. Artış oranı yine iki modelde birbirine çok yakın 
oranlarda gerçekleşmiştir,

o Doğal hâkim periyodu değerinin, her iki tip modelde çok yakın olduğu görülmüştür.
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SOCİAL MEDİA SLANGS İN MODERN BRİTİSH SLANG LEXİCON
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Summary

Slang is a complex linguistic phenomenon that combines processes such as semantic change 
and enrichment, as well as dark and uncertain moments. The semantics of slang, an important type of 
informal layer, and their lexical nuances have led lexicographers to collect and combine these words 
in dictionaries. With the influence technology and new trends in social life new types of slang were 
created and one of them is sosial media slangs. In the article we try to give explanation to social media 
slangs, their importance in the lexicon and  main samples which commonly used by social media 
users.  

Keywords: Slang, semantic changes, informal layer, social media, lexicon.  

                      Introduction

Language users always intend to bring some changes and innovations and as a result, certain changes 
and innovations occur in the language. Thus, on the basis of these influences, it becomes necessary to 
introduce new concepts into the language. One of these concepts is slang. Today, thousands of people 
often use slang in their daily communication. Although in the past people treated this informal layer of 
language as a degrading, insulting language variation, today people use slang to differentiate 
themselves and to prove that they are part of any social group. This relationship between slang and 
language prove that slang will continue to exist as long as language exists (Bussmann, 1998). One of 
the main aspects which influence the development of the language is social life, new trends among the 
different social groups. These aspects also play an important role on the formation of new slang terms 
and development of slang lexicon.

Discussion 

The informal layer of the language and slang, which is a type of this layer, has a special place in the 
vocabulary of the language. Such words need to be studied both in terms of linguistics and in terms of 
studying the specifics of cultural and social groups (Eble, 2012). Opinions on the classification and 
analysis of slang lexical and semantic features are different.  

Slang, covering six centuries, occupies a special place among the types of the informal layer of the 
language due to the breadth of its scope. Slang is used by many social groups in the society, which 
leads to the richness of the type category. In this context, slang is divided into a number of different 
types in linguistics (Partridge, 2002). Thus, the researcher Partridge slang into eleven main categories. 
However, when we look at the category of Partridge, we see that some species are not reflected in this 
division.  

Taking into account the innovations and changes in science and technology in the XXI century, as 
well as in culture and social life, slang can be divided into the several categories. One of the main 
categories of slang is social media slangs.  The term "social network" was introduced into the 
scientific lexicon in 1954 by the English sociologist Barnes. The social network on the Internet is an 
interactive site with many users. The first social network was created in the mid-1990s. At a time 
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when interests are changing and scientific and technological innovations are rapidly entering everyday 
life, the concept of social media covers a large part of our lives. This is a platform where everyone can 
express themselves freely in the digital environment, simplifying and speeding up our lives. With the 
expansion of the use of social media elements such as Facebook, Tweetr, Instagram, the foundations 
of a new terminology were laid. 

Users of these programs have also added new meanings to existing words to ensure the confidentiality 
of their conversations or correspondence, and have maintained their privacy by using abbreviations 
(Green 2014).

The most widely used slangs among social media users are: Slang, which is an abbreviation of the 
word direct message DM is an expression used for personal communication with someone on social 
media such as twitter and facebook. Retweet in tweeter means that another user agrees with you when 
you share a tweet with your followers, or gives a positive or negative feedback on your shares.  AMA 
used as an abbreviation for Ask Me Anything in all kind of social media sources and users. Bump
means to emphasize a point by writing a bump in front of it to push a comment back. Troll is a field 
lexicon used to describe people who start to disagree and make people angry by opening fake accounts 
and voicing fake opinions on social media. Lurker is included in the lexicon and is widely used as a 
social media slang used to express people who frequently visit a forum, blog or website, but do not 
write any comments.  TBT used as an abbreviation for the phrase Throwback Thursday expresses what 
a beautiful day it was, like nostalgic Thursday. Adding a TBT tag in front of an image from the past 
has become widespread among social media users (Jacqueline, 2020).  

When looking at the scope of slang used mainly on social media, it is especially noteworthy that, the 
internet, social network slangs depend on the landscape of today. Thus, an expression that is in the 
structure of a social network, expressing a specific aspect, suddenly disappears from the language as 
soon as the social network closes or the social network becomes obsolete. In this sense, we can say
that the Internet and social networking slang are more dependent on virtual life. 

Result 

Regardless of the social group to which they belong, people form a lexicon in order to ensure the 
confidentiality and secrecy of their speech, which is made possible by slang, an important part of the 
informal layer. They are also a passport of membership in a social group. The richness of the slang 
lexicon is a clear proof that the scope of slang is covered all social groups of the society. The British 
slang lexicon was born out of social and public necessity, and the demands of the time, changes and 
developments in society, as well as advances in technology have given impetus to the active phase of 
its emergence. Since slang is inherent in oral speech, its use and development will be as long as the 
lifespan of oral speech. As English is spoken, British slang will be included in the speech and will 
develop both the scope and the category of the species. 
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СЛЭНГЫ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИА В СОВРЕМЕННОМ БРИТАНСКОМ СЛАНГЕ 
LEXİCON

Раджаб Джафарли
Университет «Нахчыван», факультет иностранных языков, Нахчыван, Азербайджан

Резюме

Сленг - сложное языковое явление, сочетающее в себе такие процессы, как семантическое 
изменение и обогащение, а также мрачные и неопределенные моменты. Семантика сленга, 
важного типа неформального слоя, и их лексические нюансы побудили лексикографов 
собирать и комбинировать эти слова в словарях. Под влиянием технологий и новых тенденций 
в общественной жизни были созданы новые виды сленга, и один из них - социальные медиа-
сленги. В статье мы пытаемся объяснить сленги социальных сетей, их значение в лексиконе и 
основные образцы, которые обычно используются пользователями социальных сетей.

Ключевые слова: сленг, семантические изменения, неформальный слой, социальные сети, 
лексика. 
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Abstract 

While legal rules give individuals and institutions some rights, they also impose some duties. 
Breaking these rules leads to disputes. Although the main settlement of disputes is the judicial bodies 
as a rule, the legislator has made it possible to resolve the dispute peacefully at the administrative 
stage on the condition that the taxpayers reserve the right to apply to the judicial remedy. The most 
widely and effectively used of these ways is the institution of compromise. With compromise, it is 
possible to eliminate the tax penalties partially or completely. In this respect, the effect of compromise 
on the deterrence of tax penalties is significant. In addition, with the compromise, the taxpayer gets rid 
of some economic liabilities and the tax administration realizes the collection of the public receivables 
in a short time. Reducing bureaucracy and paperwork between the tax administration and the taxpayer, 
providing operational convenience and labor savings are beneficial for both the tax administration and 
the taxpayer. Also, the tax administration and the taxpayer are in mutual communication during the 
compromise process. Within this process, the relationship established between the tax administration 
and the taxpayer on the basis of tax law continues. As a matter of fact, establishing a communication 
based on trust and understanding between the parties is also the basis of a fair taxation. 
Communication-based relationship will also contribute to tax compliance. On the other hand, there are 
some shortcomings to compromise. Since the most preferred solution among the administrative 
solutions is a compromise, analyzing this institution in detail has a great importance. In this context, 
the aim of the study is to make various suggestions by comparing the compromise institution applied 
in Turkey and some selected countries.  

Keywords: Administrative Solutions, Compromise Institution, Turkey, Selected Countries. 

INTRODUCTION 

The establishment of compromise is one of the resolution methods of disputes at the administrative 
stage. In other words, the dispute is the termination of disputes by negotiating with the taxpayer and 
the administration before going to the judicial authorities. Compromise is a (peaceful) method based 
on the agreement of the administration with the taxpayer. Putting compromise in tax systems arose out 
of a need. Disputes arising from various reasons between the taxpayers and the administration create a 
waste of time and effort for the administration. In addition, delayed collection creates problems and 
causes a waste of time in terms of obtaining information about the issues that the taxpayer does not 
have a command of and seeking remedies. As a remedy for this uncertainty, the establishment of 
compromise institution has been considered. 
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Compromise is an establishment of persuasion and bargaining where the obliged party or the criminal 
acceptor can apply before the judicial bodies in order to resolve the dispute with the tax 
administration. Since implementation is based on persuasion, bargaining and compromise, success in 
this matter will depend on the good will of the liable and the administration’s ability to move away 
from the understanding of excessive treasury. The compromise institution implemented in Turkey has 
been put into practice by taking an example from Germany. Examining the way in which compromise 
is implemented in developed countries will provide important implications for Turkey. In this study, 
the situation of the compromise establishment in Turkey will be tried to be explained by comparing it 
with the practice methods in the sample countries of the world. It is clear that effective practices in 
developed countries in terms of system operation and results will shed light on the changes to be made 
in the Turkish tax system in the upcoming period. First of all, the general framework of the 
compromise institution will be drawn and information about the practice in Turkey will be given 
within the scope of the study. Afterwards, compromise in selected countries will be discussed. In this 
context, the examples of the United States of America (USA), France, Germany, and England will be 
examined. 

1. THE COMPROMISE INSTITUTION IN GENERAL AND ITS IMPLEMENTATION IN 
TURKEY

Compromise is applied in most of the countries that have significant power and influence in the world. 
States pay special attention and care to ensure that the tax to be collected enters the treasury. It is seen 
that states attach importance to strengthening the functioning of the administrative tax system in order 
to achieve these goals. The establishment of compromise institution has emerged as a result of the 
realization of these aims of the states.  

Disputes arising from tax law practices between the taxpayer and the tax administration can also be 
resolved by the courts. In this context, in accordance with the right to legal remedies (Article 36 of the 
Constitution), everyone can apply to the judicial organs of the state and request a judgment in their 
favor. However, the taxpayer incurs time, labor and financial loss until the judicial remedy is 
concluded. On the other hand, the administration is faced with the situation of collecting the 
receivables late or the inability to collect at all (Karakoç, 2017: 39). 

The legislator has given some powers to the administration in order to alleviate the burden on the 
judiciary by resolving the disputes regarding taxation within the relevant administration (Tekin and 
Can Avşar, 2019: 507). Although there are different definitions in the doctrine that this authority of 
the administration regarding taxation is legally amnesty, compromise, agreement and/ or prepayment, 
the aim is the same in terms of the legal result. 

The fact that the tax laws in the Turkish tax system are written in a complex and heavy language is 
shown as one of the most important reasons for the emergence of disputes. Likewise, it would not be 
right to expect the tax laws to be understood by taxpayers, which even tax officers have difficulty
understanding from time to time. The ongoing conflict between the tax administration and the 
taxpayer adversely affects the tax system, preventing its development and the formation of a specific 
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tax system. Moreover, it may cause social depressions due to the resistance which it will create on 
taxpayers in the long run. As a result, it is necessary to resolve such disputes as soon as possible in 
order to prevent the disruption of public services due to financial reasons and thus to ensure that tax 
revenues are transferred to the treasury quickly (Bozdoğan, 2018: 61).

There are many reasons for accepting the compromise method in tax disputes. Among these, the main 
reasons can be stated as ensuring the collection of public receivables in a short time, eliminating the 
costs, and bureaucratic procedures that the taxpayer will bear in the judicial process. However, this 
practice is not exactly applied to all taxpayers who apply for compromise. The fact that both this issue 
and the taxpayers who benefit from the compromise can achieve an unfair gain compared to the 
taxpayers who pay their tax without resorting to compromise can be shown as the justification of the 
claim that the settlement creates a serious inequality (Arslantürk, 2018: 3). As in any form of 
compromise, both sides make mutual concessions and give up some rights, and get some benefits in 
return. The tax administration waives part of the tax or penalty that it is required by law. On the other 
hand, it collects its tax receivables more quickly and saves the burden and cost of following many 
lawsuits. In case of compromise, the taxpayer also has an opportunity to pay a smaller amount instead 
of the actual tax debt and penalty (Organ, 2006: 163). Therefore, despite all its negative aspects, one 
of the most commonly used solutions for tax dispute resolution has been a compromise (Sarılı, 2020a: 
262). However, the point to be considered here is that the administration has discretionary power in 
the operation of the compromise institution (Karakoç, 2014: 3652). The limits of this discretion must 
be well defined. 

Compromise was first introduced into the Turkish tax system with the Tax Procedure Law (TPL) in 
1963 (Başaran Yavaşlar, 2008: 310). In the current tax legislation, mandatory and explanatory 
provisions regarding the right to compromise are included in Annex Article 1 and the following 
articles of the TPL. Thus, the legal basis of the principles regarding authority and form has been 
established (Üyümez, 2016: 88; Yücel and Ustalı, 2021: 101). Despite this, the definition of 
compromise has not been made explicitly in the TPL. However, when compromise is mentioned 
within the scope of tax law, it is understood that the situation of reaching or not reaching a common 
conclusion due to the disagreement between the tax administration and the taxpayer. Different 
definitions have been made in the doctrine of compromise. However, the common point of all of them 
is that the tax administration and the taxpayer agree/ cannot agree (Karataş Durmuş, 2018: 123). 
When the definitions in the doctrine are examined, it is understood that the essence is the same 
although they are different. In this context, compromise is an administrative solution that the 
taxpayers can apply to agree on the tax and penalty to be accrued with the tax administration, without 
transferring the assessment made on their behalf to the judiciary or other administrative solutions 
(Oktar, 2018: 167). In essence, compromise is the termination of the dispute as a result of the parties’ 
negotiations based on interests rather than rights (Şenyüz et al., 2021: 282). According to another 
definition, compromise is a method based on the principle of resolving the dispute between the tax 
administration and the taxpayer by mutual discussion and bargaining (Atcı and Aslıhak, 2020: 119). In 
other words, compromise is the process of determining the amount to be paid by agreeing on the 
subject of dispute and similar obligations and some tax penalties that arise between the tax 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 690 June 1-2, 2021



 

 

administration and the obliged party. If we divide the definition into elements, it is possible to 
determine the following points (Bayraklı, 2017: 74-75): 

Compromise is an agreement. With this agreement, the subject of dispute is eliminated. 
Compromise is not an administrative contract. Administrative contracts are made on matters 
based on public service. In addition, the administration side is decisive due to its sovereignty. 
Compromise is made in an environment where public officials representing the public 
authority and their legal representatives are tax responsible. 
Not every dispute can be subject to compromise. Depending on the type of assessment, some 
taxes and tax penalties can be agreed upon. 
According to the result of the compromise, the parties have to act in accordance with the 
subjects of the agreement. The taxpayer has to pay the agreed amount and the tax 
administration has to act in accordance with the agreed matters. No tax can be levied and tax 
penalty cannot be imposed in violation of the agreement on this matter. The taxpayer cannot 
apply to the higher authorities and cannot go to court on the issues agreed.

In Turkey, compromise appears in two ways which are before and after the assessment, taking into 
account the assessment stage of taxation. Compromise before assessment is a right that taxpayers who 
have started tax inspection can use before their names are assessed (Eroğlu and Eftekin, 2015: 235). In 
other words, the compromise made at the tax inspection stage is called compromise before assessment 
(Akcan, 2020: 67).  Unlike compromise after assessment, compromise before assessment can only be 
made for taxes, duties, and fees to be levied based on tax inspection. In case of tax loss due to tax 
evasion crimes and penalties, the penalty to be imposed is out of the scope of compromise (Coşkun, 
2019: 64). Applying for compromise after assessment begins with the assessment of the tax, the 
imposition of the penalty, and its notification. However, if the taxpayer expresses only the discount on 
the original tax and penalty amounts to be offered by the administration and whether person accepts 
the new amounts to be determined, this situation may not contribute to the resolution of the dispute. 
More precisely, the main purpose of compromise is not the resolution of the dispute as a result of a 
negotiation on the amount. Considering the tax loss caused by the informal economy, the tax 
administration will want a registered taxpayer to continue its activities. A taxpayer, whose continuity 
of activity is taken into account, will not want to have a conflict with the tax office during its long-
term liability. Therefore, the tax administration, which should take into account the special 
circumstances of the taxpayer and its ability to pay, should listen and evaluate all the explanations of 
the taxpayer regarding the dispute in the compromise negotiations (Öncel et al., 2006: 170). 

As a result, the establishment of compromise enables the collection of public receivables without 
delay, loss in value, with less cost, and without falling into doubt. In addition, it resolves the conflict 
without initiating the judicial process, positively affects taxpayer psychology, and enables it to see the 
future. By reducing the workload, it provides many conveniences in favor of the judicial authorities by 
providing the opportunity to look at fewer files and examine them in a more qualified way (Doran, 
2007: 586). Although compromise provides many benefits, it also causes controversy. These 
discussions have recently gained a different dimension. On the one hand, the advantages of Article 
376 of TPL, on the other hand, the reasons such as the reduction rates in the tax and penalty amounts 
in compromise practices have been fixed with the ministerial order, which raised questions about the 
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legal status and effectiveness of this institution. So much so that the existence of compromise has 
become a question in itself (Atcı and Aslıhak, 2020: 119).

2. COMPROMISE INSTITUTION IN SELECTED COUNTRIES 

The approach to compromise differs from country to country and culture to culture. While in some 
countries not much room is left for the administration by making detailed determinations up to the 
compromise rates, application dates, and durations and stages, a completely flexible system may be 
envisaged in some countries (Atcı and Aslıhak, 2020: 120). The institution of compromise, which is 
one of the administrative resolutions of tax disputes, has been applied for a long time in various 
countries under the names such as agreement, negotiation, and preliminary agreement (Organ, 2006: 
163). The way in which the institution of compromise is implemented in developed countries is very 
important. The main reason for this is that they are countries that can have an impact on the world, 
both economically and in terms of their management understanding and systems. The USA, France, 
Germany, and England were examined within the scope of the study. 

2.1. The USA 

In the heading statement No. 204 published by the Internal Revenue Service (IRS), the compromise is 
expressed as an agreement between the tax administration and the taxpayer to pay a tax below the 
total debt amount of the taxpayer (IRS, 2021). In times of economic and financial distress, many 
taxpayers are unable to meet their tax obligations. In such cases, compromise plays an important role 
(Tobias, 1994: 66). 

Taxpayers in the USA have been able to benefit from the compromise system since 1860. The aim of 
compromise in the USA is to give the taxpayer a fresh start for the future, by collecting the maximum 
possible collectible amount as soon as possible and at the least cost to the government. Maximizing 
the public interest is the main objective. At this stage, taxpayers usually come to an agreement with 
the tax administration. Taxpayers can request compromise before the assessment; in other words 
during the examination phase. They have the right to request compromise after the assessment which 
is made until the case is concluded. In order for the taxpayers to benefit from the compromise, they 
must fill in the compromise application form (Nas, 2009). The IRS evaluates the unique circumstances 
and conditions of the taxpayers who make a compromise offer based on their solvency, income, 
expense, and active equity. All kinds of taxes, tax penalties, and interest can be a compromise in the 
USA. In the USA, the application for compromise is made to the dispute office (appeals office) within 
the tax administration (Hocaoğlu, 2015: 503).  However, before applying to the judiciary for the 
resolution of tax disputes in the USA, administrative remedies must be exhausted. At the same time, 
after the response of the commission to which compromise is requested, the taxpayer also pays the tax 
and penalty subject to the dispute or applies to the judiciary within 90 days. Since taxpayers can resort 
to compromise at every stage, they can apply to the judiciary before or after the appeals office’s 
response if compromise is not achieved (Oto, 1996). 

A compromise offer is one where the IRS can agree to forgive certain taxpayers some of their tax 
obligations. The IRS considers compromise as the collection of as much as possible of a large but 
uncertain future tax receivable. Therefore, in addition to taxes, all kinds of monetary fines and 
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interests are also subject to compromise. Tax crimes related to drugs and smuggling and deliberate tax 
evasion are not covered by the compromise. Compromise, which is the most effective way to resolve 
tax disputes at the administrative stage in the USA, 95% of disputes end in this way (İnaltong, 2012: 
32-33). 

The IRS primarily prioritizes voluntary payment of tax claims by the taxpayer (Freund, 2014: 157). 
However, in case of compromise, it is necessary to ensure that the three conditions listed below are 
either singly or together (Nas, 2009): 

Doubt in collection: The taxpayer’s assets and income are insufficient to meet the entire tax 
receivable. Although the taxpayer accepts that the debt is justified and legal, person claims that 
incapability of paying the entire debt. The IRS looks at the taxpayer’s information, such as 
their financial status, real estate property, life insurance, bank accounts, and sales assets in 
order to investigate whether there is any doubt. 
It is the presence of a little doubt in the tax debt for legal reasons. The taxpayer claims that the 
debt is illegal. 
It is the fact that the tax debt cannot be determined based on material evidence and events. 

It is possible to collect the last two conditions under the name of doubt in debt. In case of one of the 
three conditions listed above, the taxpayer may reach a compromise before creating a dispute on this 
issue or even after applying to the appeal authorities or even after a lawsuit has been filed. 

The compromise process is not easy and fast because the IRS puts a lot of thought into the 
compromise proposal and tries to come up with shorter-term solutions (Oei, 2012: 1071). The process 
can take between 6-9 months, depending on where the taxpayer lives and the speed with which the 
IRS regional office obtains the information and documents needed before approving the compromise. 
The taxpayer’s work with a professional tax expert will increase the chances of success in getting the 
compromise offer accepted (Serim, 2006). In many cases, the IRS does not accept the amount 
presented in the compromise proposal because it is not close to or above the “the reasonable collection 
potential (RCP)” amount. The aim of the RCP expressed here is to measure the solvency of the 
taxpayer. The measurement of solvency is determined by the assessment made on the taxpayer’s 
immovables, vehicles, bank accounts, and other assets. As can be seen, the approach of the IRS to the 
compromise institution is not general and objective, it is a subjective, accountable, and transparent 
process, which is determined according to the criteria created on the basis of concrete data by 
considering the situation of each taxpayer and the event-specific elements (Atcı and Aslıhak, 2020: 
121). 

In the USA, if a compromise is reached between the taxpayer and the tax administration, it is not 
possible for the taxpayer to bring this dispute to the judiciary or to demand the money which person 
paid as a result of the compromise. If an agreement is reached, the general rule is to pay the relevant 
amount at once. However, the taxpayer is also offered the opportunity to pay in installments. 
Regarding the compromise process, the main goal of the administration is to realize the collection 
process as soon as possible. The term of payment in installments is limited. Some factors such as the 
taxpayer’s age, health status, education, amount of debt, and the proposed amount are taken into
consideration while making the payment plan. IRS allows the taxpayer to prepare a repayment 
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schedule (Sarılı, 2020b: 59). In cash payment (lump sum cash), the taxpayer is required to pay 20% of 
the total amount offered, together with the application fee. The remaining amount of tax debt must be 
paid within 5 or less than 5 months from the date of the compromise proposal. The 20% payment 
made is accepted as the first installment payment if the offer is accepted. If the proposal is rejected, it 
will not be returned to the taxpayer and will be deducted from the tax debt. The taxpayer also has the 
authority to determine the tax liability to which the 20% payment will be applied. In the periodic 
payment, the taxpayer must make the first payment together with the application fee in accordance 
with the terms of the offer. The remaining amount of debt must be paid in 6 to 24 monthly equal 
installments in accordance with the offer determined by the taxpayer. Although the maximum amount 
of installments is 24, the taxpayer must continue to pay during the evaluation period of the offer. 
Otherwise, the compromise offer will be returned without the right of appeal. If the offer is not 
accepted, the payments made will not be returned to the taxpayer and will be deducted from the tax 
liability of the taxpayer, just like the 20% payment made in the cash payment option (IRS, 2021). As 
it can be seen, in the USA as well as in Turkey, the rate of reduction in taxes and penalties during 
compromise is not subject to a rule. The agreed taxes and penalties cannot be sued later and the 
money paid as a result of the compromise cannot be reclaimed (Yılmaz, 2017: 41).

2.2. France  

The peaceful solutions in the French tax system are dialogue (L'interlocution), intervention (La 
conciliation), mediation (La médiation), error correction (La rectification d'une erreur matériel), 
reduction request (La demande de remise gracieuse ou de modération), and compromise (La 
transaction). Both the legislator and the administration have not made a determination on how to 
classify these methods (Karataş Durmuş, 2016: 51). The compromise in the French tax system is that 
the taxpayer requests the administration to abolish the tax in whole or in part due to the fact that the 
taxpayer is unable to pay for any reason against the tax that has been released as required by law 
(Eyüpgiller, 2012).  

The compromise institution regulated in Article 247 of the French TPL is a contract that enables the 
settlement of tax disputes that arise or may arise between the taxpayer and the administration (Öz and 
Bozdoğan, 2019: 346).  The institution of compromise, which has an important place in French tax 
law, is a solution method used for disputes that have arisen or are likely to arise between the 
administration and the taxpayer. However, a legal process initiated by the tax administration against 
the taxpayer may also be subject to compromise. Compromise is made in written procedure. It is not a 
one-sided contract like waiver of receivables, but a contract is signed between the administration and 
the taxpayer on the basis of reciprocity. With compromise, the taxpayer waives from applying to the 
judiciary with a request for reduction in tax penalties. All kinds of direct taxes, value added taxes, and 
penalties for fees and interest for delay may be subject to compromise (Karataş Durmuş, 2016: 66). 
The compromise establishment in France includes tax penalties to a large extent (Adibeş and Akkurt, 
2014: 59). However, there are some limitations regarding the use of compromise in the French tax 
system (Eyüpgiller, 2012):

If there is a tax inspection related to an act of tax evasion, 
If the institution in question is an institution that has committed tax evasion, 
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If the taxpayer rejects the compromise offer, 
If there is an original crime and it is desired to establish a case-law on this subject, 
compromise cannot be reached. However, a recourse can be made to the judicial organs. 

In order for the compromise to be valid, the will of the tax administration and the taxpayer must be in 
harmony. Accordingly, the taxpayer must accept the text of the compromise proposed by the 
administration without any annotation. In order for the compromise to be finalized, the approval of the 
competent administration and the taxpayer must fulfill all the conditions related to the compromise. In 
case the taxpayer does not fulfill its obligations, the procedures related to the collection of the tax are 
initiated within the framework of the general legal rules. If the administration rejects the compromise 
offer made by the taxpayer, the taxpayer has the opportunity to go to court. In this case, it is possible 
for the relevant judicial body to decide on both the additional tax assessment or penalty and the 
original tax. If the taxpayer does not respond to the compromise offer made by the administration 
within 30 days, a reminder letter is sent to the taxpayer. From the sending of this letter, the taxpayer is 
given an additional period of 10 days. If the taxpayer does not give an answer within this period, this 
means that the compromise is rejected and the normal procedure is started (Karataş Durmuş, 2016: 
71).  

Unlike compromise commissions in Turkey, notaries participate in the commission in order to record 
the negotiations and create a more transparent environment in France. Thus, it was aimed that the 
compromise talks in France would not be exposed to criticism and that the ground for compromise 
would be created on more equal terms (Çakır, 2014: 110). In the functioning of the compromise 
institution in France, the compromise proposal is made by the administration unlike the practice in 
other countries. The tax administration examines the taxpayer’s file beforehand and informs the 
taxpayer of the amount which it can reach compromise. If the taxpayer accepts this offer of the 
administration, person signs by typing the phrase “I have read and accept” and thus the compromise 
process is completed. As it is seen, in France, the administration and the taxpayer do not come 
together for compromise, and the relationship between them is provided by a compromise document 
(Yılmaz, 2017: 44). In order for the compromise made after the compromise process to be finalized, 
the taxpayer must fulfill its obligations and the compromise must be approved by the competent 
authority. If the taxpayer does not fulfill the compromise conditions, the tax is collected according to 
the general law rules. In the event that a compromise cannot be reached, the taxpayer has the right to 
resort to litigation (Öz and Bozdoğan, 2019: 347).

2.3. Germany 

The German tax law system has been the resource to Turkey. However, in Germany, it is necessary to 
seek solutions for tax disputes at the administrative stage first. If a result is not obtained, it is also 
possible to apply to the judicial stage later. At the stage of applying to the judiciary, it is required to 
document that the resolution of the dispute is sought through administrative means and that the 
administration rejects these applications. Thus, the transfer of disputes to the judiciary is greatly 
reduced. In Germany, 9 out of 10 disputes are resolved at the administrative stage (Oto, 1996). Also, 
the objections made against the assessments are made to the tax offices, the right ones are accepted by 
the tax office and the assessment is removed. In Germany, all kinds of taxes are included in the 
subject of compromise. In addition, it is possible to compromise at the litigation stage in the country 
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(Hocaoğlu, 2015: 504). However, the German compromise institution, which is an example of the 
Turkish compromise institution, was abolished by the Constitutional Court in 1977 on the grounds 
that it was unconstitutional. On the other hand, there is still a compromise practice like in the German 
tax system, which is actually being implemented without any legal basis (Atcı and Aslıhak, 2020: 
122).  

As a result of the tax inspection in Germany, a conversation (besprechung) is made with the taxpayer. 
This is called a first meeting or conversation. In this first conversation, an attempt is made to agree on 
the tax base. If an agreement cannot be reached, the second and last conversation (schluss 
besprechung) is held (Abgabenordnung, Article 201). Before the last conversation, the problems that 
will be the subject of the conversation should be notified to the taxpayer in advance and an 
appropriate time should be given for preparation. In the last conversation, the amount of the tax base 
is not emphasized, but only whether there is an event that gave rise to it and whether the determined 
difference will be counted as a base according to the provisions of the law. In this context, in the last 
conversation legal evaluation of the audit findings causing the dispute, controversial issues, and their 
effect on tax are discussed. At this stage, in the last conversation, reaching an agreement with the 
taxpayer is expressed as a compromise in German tax law (Öz and Bozdoğan, 2019: 344). 

In Germany, a conversation usually is held with the taxpayer at the end of tax inspection. In cases 
where an agreement is not reached on the tax base in this first conversation, a second and final 
negotiation are made to resolve the conflict. There are second and final conversation that compromise 
comes into question if an agreement is reached. In practice, all kinds of material events and issues are 
made the subject of compromise, while a compromise is tried to be made on depreciations, valuations, 
and even the amount of declared earnings (Adibeş and Akkurt, 2014: 59). As can be seen, the 
compromise practice here is different from the compromise practice in Turkey. However, since the 
taxpayer is generally convinced at the last conversation, they do not appeal. On the one hand the 
taxpayer is prevented from losing effort and time, on the other hand it is ensured that the dispute is 
concluded before it is brought to the judicial stage. 

2.4. England 

While “Her Majesty’s Revenue and Customs” (HMRC) endeavors to deal with taxpayers as far as 
possible without conflict, differences of opinion or disagreements between the taxpayer and the tax 
administration regarding the amount of tax liability or time of payment are common problems faced 
by all tax administrations around the world. The dispute arises because of a return, audit, pre-audit, or 
taxpayer’s objection to HMRC’s legal interpretation. In this document, “dispute” means that a 
particular risk arising from a refund, transaction, or arrangement does not comply with the taxpayer’s 
tax obligations (HMRC, 2017: 4). Tax disputes arise in very small amounts in England. The main 
factors that are effective in the emergence of this situation are the good organization of the tax 
administration, the basic purpose of the administration in the resolution of disputes, leaving the 
penalty in the background, taking the tax as a basis, providing a wide range of control opportunities 
with the declaration of wealth and tracking the wealth, and the adoption of the records of tax 
transactions by the taxpayer. It may also be added that tax laws have a long history (Buz, 2013: 1377). 
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A striking situation in the practices in England, approximately 90% of the tax disputes that may arise 
and arise before the assessment made on the declared income are brought to a positive result. In 
England tax system, it was aimed to prevent the emergence of tax disputes from the very beginning. In
cases where the emergence of conflict cannot be prevented, the problems that arise are mostly 
resolved through compromise. Due to the principle of “early tax is better than more tax to be obtained 
later”, which was adopted by the finance department in England, very few disputes are transferred to 
the judicial bodies in practice. (Adibeş and Akkurt, 2014: 59).

As can be seen, the key point of HMRC’s overall taxpayer strategy is to reduce the likelihood of 
situations that could lead to a dispute. Because disputes are costly to both the taxpayer and HMRC, 
HMRC is committed to paying taxpayers their correct tax liability without causing a dispute (HMRC, 
2017: 4). Many HMRC activities play an important role, including well-regulated legislation, 
guidance, resolutions, liquidation proceedings, and relationship management for taxpayers that help to 
minimize conflicts (HMRC, 2017: 5). 

In the resolution of the tax dispute arising in England, it is necessary to apply to the administrative 
way before applying to the judiciary. If the dispute between the taxpayer and the administration 
cannot be resolved, an application is made to a special commission (Commissioner of Inland 
Revenue). This commission consists of the directors of the revenue administration and the leading 
private sector representatives of the region. The commission has the authority to reduce the tax base 
and penalty (Hocaoğlu, 2015: 505). Thus, conciliation is used to resolve disputes over small and 
medium businesses, and large and complex litigation (Elliott and Moore, 2017: 14). Contrary to what 
is believed, the institution of compromise in England is an institution that does not make any 
reduction in the amount of tax, serves to persuade the taxpayer, and collects the entire tax. Therefore, 
there are no sources with numerical data on the establishment of compromise in England because the 
country follows the logic of not laying the groundwork for the problem instead of solving the problem 
(Bozdoğan, 2018: 202). This is an important practice that can set an example for other countries. 

CONCLUSION  

It is the foremost thought of the parties that the disputes between the taxpayers and the administration, 
which arise due to an event related to taxation, should be resolved as soon as possible in their favor. 
There are two ways before the administration and taxpayers in resolving disputes. The first of these is 
the desire to resolve the dispute by ensuring harmony between the parties at the administrative stage, 
and the other is to try to resolve it through the judiciary. One of the administrative solutions of 
disputes in the Turkish tax system is compromise. With the definitive end of the dispute through the 
compromise institution, the taxpayers get rid of the psychological pressure and this provides a relief to 
the taxpayers. With the collection of the compromise taxes, the revenue administration will have an 
absolute and continuous increase in tax revenue. 

In comparative law, it is generally obligatory to apply to the administration before applying to the 
judiciary against tax disputes. In countries where there is a compromise system, tax disputes are 
resolved at the administrative stage without being referred to the judicial bodies at very high rates. 
Compromise negotiations are not based on mutual negotiation between the taxpayer and the 
administration, and on the bargaining ability of the parties as in Turkey, compromise agreement is 
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made by mail in any country under evaluation. In Turkey, compromise negotiations in which the 
taxpayer and the administration go to the settlement path by making mutual concessions are therefore 
not based on certain objective criteria. Especially in developed countries, it is observed that judicial 
procedures apart from criminal law, are increasingly being replaced by mediation methods. However, 
while making legal arrangements to ensure voluntary tax compliance of taxpayers in tax systems, 
attention should be paid to current developments in the compromise system. 

If the aim of compromise is to alleviate the burden of the judiciary, it should be mandatory to apply to 
the compromise institution before applying to the judiciary in the resolution of tax disputes. As in the 
case of Germany, the taxpayers resorting to litigation may be attributed to the fact that they have 
exhausted administrative remedies such as compromise. Thus, the burden of the courts will be 
reduced, and the success rate of administrative remedies will also increase. Therefore, in order to 
resolve the tax dispute, the taxpayer must first apply to the tax administration in order to compromise. 
If the dispute cannot be resolved as a result of this application, taxpayer must apply to the judiciary. 
Compromise and the judicial process should not be allowed to continue at the same time. It should not 
be possible to file a lawsuit and request compromise at the same time. 

The last conversation applied in Germany and qualified as compromise is essentially a different 
practice from the known compromise institution. Likewise, if there is no mistake in the taxable event 
before or after the last conversation, the tax liability of the taxpayer does not change. Only if the 
taxpayer proves that the assessments made in the tax inspection are incorrect, the tax levied is 
canceled. In the Turkish tax system compromise institution, the arrangements will be made by using 
the example of France which has included important updates in the administration/ taxpayer relations 
in its system in the 2000s. Then, important developments will be achieved in tax justice and the 
voluntary compliance of taxpayers with tax, as well as providing efficiency in the resolution of 
disputes. The introduction of installments for the financial obligations that will arise as a result of 
compromise, and the differentiation of installment conditions in favor of compliant taxpayers as in the 
deferral application, they will increase the willingness of taxpayers to compromise. On the other hand, 
arrangements can be made to invalidate the compromise results for taxpayers who delay their 
installments. In France, the original tax is outside the scope of compromise, and tax penalties and 
interest for delay are the subjects of compromise. In the Turkish compromise system, which does not 
have the opportunity to apply for a late interest payment, the original tax is not touched although it is 
possible to apply for compromise. In addition, since the negotiations in Turkey are not recorded in 
detail, the negotiations are mostly conducted in a bargaining environment, and the relationship 
between the taxpayer and the commission is of great importance. However, if the compromise process 
is recorded, this process will work much better. 

Another issue that needs to be done regarding the compromise institution is to evaluate each taxpayer 
separately. The justification for compromise should be evaluated with objective criteria about each 
taxpayer. The application conditions in the compromise after assessment should be removed and the 
conditions valid for both types of compromise should be introduced in order for the institution to 
become more functional. As a result, the transfer of the tax receivable to the treasury in a short time 
actually goes through the solution of the problems arising from the tax system of the tax 
administration and the taxpayers which are the parties of the compromise. In line with the 
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recommendations made, the atmosphere of peace and tranquility between the parties should be 
increased. 
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Abstract 

Mathematical modeling is a useful method for revealing the underlying structure of ecological issues. 
One of the most significant ecological problem is maintaining the health of honeybee colonies. To 
further investigate this problem, the most dangerous threat to apiculture, namely Varroa destructor, is 
investigated. Theoretically, in this study, we address this ecological issue by considering honeybee 
population dynamics with mite. To describe the system's dynamical behavior in detail, possible 
equilibrium analysis and stability criterion are given.

Keywords: Varroa, mathematical modeling, dynamical systems. 

ÖZET

Matematiksel modelleme, ekolojik sorunların altında yatan yapıyı ortaya çıkarmak için yararlı bir 
yöntemdir. Önemli ekolojik sorunlardan biri de bal arısı kolonilerinin sağlığını korumaktır. Bu 
ekolojik problemi detaylandırmak için çalışmalar arıcılık için en tehlikeli tehditlerden biri olan 
Varroa yok edicisine yöneliktir. Teorik olarak, bu çalışmada bu ekolojik sorunu akar ile bal arısı 
popülasyon dinamiklerini dikkate alarak ele alınmıştır. Sistemin dinamik davranışını ayrıntılı olarak 
açıklamak için olası denge analizi ve kararlılık kriteri verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Varroa, matematiksel modelleme, dinamik sistemler. 

GİRİŞ

Doğada karşımıza çıkan olgular örneğin popülasyon dinamikleri, hastalık yayılım dinamikleri, 
epidemik modeller, matematiksel modellemenin ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Bir 
olgunun meydana gelmesi aslında alt yapısında karmaşık bir sistemin varlığını kimi zaman bize 
unutturabilir. Ancak modelleme  bakış açısıyla duruma yaklaşıldığında, sistemin karmaşık yapısı bir 
ölçüye kadar detaylandırılabilir [7]. Bu da matematiksel modelleme de elde edilen sonuçların 
yaklaşık değer ya da yaklaşım olarak ifadesine karşılık gelmektedir [3,7]. Sistemin bileşenleri 
detaylandırıldıktan sonra uygun parametrelendirme ve fonksiyon değişimleri ile karmaşık sistemler 
modelleme aracılığıyla detaylandırılabilirler. Bu detaylandırma işlemi farklı parametrelerin sistem 
üzerindeki olası etkisi olarak karşımıza çıkar [3]. 

Bal arıların biyolojik, ekonomik ve ekolojik önemleri bilim tarafından son yüzyılda çok iyi bir 
şekilde anlaşılmış ve ortaya konulmuştur. Bal arısının insanlığa en büyük yararı, yaban ve kültür 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 701 June 1-2, 2021



 

 

bitkilerinde tozlaşmayı sağlayarak bitkilerde döllenme olayını gerçekleştirip meyve tohum 
oluşumuna yardımcı olmasıdır. Bitkilerdeki tozlaşmanın % 90 kadarı arılar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Tozlaşmada oynadağı önemli faktörlerden ziyade bal, bal mumu, polen, 
propolis , arı sütü, arı zehiri gibi ekonomik değere sahip ürünlerin üretiminde de ekonomik öneme 
sahiptirler [4, 1].

Her canlı türünde olduğu gibi bal arılarının (Apis mellifera L.) da yaşama gücü ve verim düzeyini 
olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörler arasında hastalık ve zararlı canlılar gelmektedir. 
Bunlardan en önemli ve tehlikeli olan Varroa akarıdır. Son 50 yıl içerisinde dünya arıcılığını 
olumsuz etkileyen bir dış parazittir [4,8]. Varroa akarı bal arılarının larva, pupa ve erginleri 
üzerinde yaşayan, onların kan sıvılarını emerek beslenen bir parazittir. Balarısı kolonilerde ergin arı 
üzerinde açık ve kapalı yavru gözlerinde yaşamını sürdüren Varroa akarı her türlü eklenti organını 
yiyerek ve kan emerek koloniye büyük zararlar verip çöküşüne sebep olabilmektedir. Hızla gelişim 
göstermiş ve dünyadaki arı kolonilerine büyük kayıplar vermiştir. Ölümcül tehlikesi ve koloniye 
verdiği tahribat göz önüne alındığında birçok çalışmada arı AIDS’i olarak nitelendirilmektedir 
[2,4,8]. 

Bu çalışma da bal arısı kolonisi üzerinde ki hastalık etmeni olan ve konakçı olarak yaşamını 
sürdüren Varroa akarının matematiksel modeli ele alınacak ve sistemin kararlılığı üzerine yapılan 
çalışmalara değinilecektir.  Bu sayede, bal arısı popülasyonunun dinamik yapısı, sağlıklı arı, enfekte
arı ve Varro akarı göz önüne alınarak detaylandırılacaktır. 

MATEMATİKSEL MODEL
Literatürde [2,9,10,12] de ele alınan matematiksel modellerden farklı olarak, bu çalışmada sağlıklı 
arıların Varroa akarına maruz kalması sadece arının Varroa ile teması sonucunda gerçekleştiği 
varsayımına dayandırılmıştır. Bu modeler ve ekolojik kabulümüz doğrultusunda çalışılan model 
sağlıklı arı populasyonunu, enfekte arı populasyonunu,  M akar populasyonunu göstermek üzere 
aşağıdaki gibidir. 

= − − (1) 

= + − (2) 

= 1 −
( )

−         (3)

Denklem (1) sağlıklı arıları ifade etmektedir. Burada,  katsayısı arıların doğum oranını temsil eder 
ve sağlıklı arıların oranıyla doğru orantılıdır. İkinci terim, enfekte akarların λ katsayısı ile sağlıklı 
arıları enfekte etmesi ve sağlıklı arı popülasyonundaki azalmanın hastalık etmeni altında 
gerçekleşmesini ifade etmektedir. Denklem (1-3) deki son terimler olan , ve kovan 
içindeki sağlıklı, hastalıklı arıların ve hastalık etmeni olan akarların sırasıyla doğal ölüm 
katsayılarıdır. 
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Denklem (2) enfekte arıları ifade etmektedir. Hastalıklı arıların büyüme katsayısının burada sağlıklı 
arılarınkiyle eş değer olduğu kabul edilmiştir. λ katsayısı ile verilen  ikinci  terim,  akarların sağlıklı 
arılar ile teması sonucu, hastalıklı arı popülasyonunda meydana gelen artışı göstermektedir [2]. 

Denklem (3) akar popülasyonunda meydana gelen değişimi göstermektedir. Bu denklem, akar 
popülasyonu için toplam arı popülasyonuna bağlı ve taşıma kapasitesine sahip ek bir  lojistik denklemi 
büyüme fonksiyonu seçen ve bu çalışmanın literatürdeki çalışmalardan farklı olan kısımdır. Özel 
olarak belirtmek gerekir ki, bu çalışmada tüm akarların hastalığı taşıdığı ve sağlıklı arıyı enfekte ettiği, 
enfekte arılarında etkileşim sonucu sağlıklı arıyı hasta etmediği düşünülmüştür [6,9,12].

Denge  Noktası  ve Kararlılık Analizi 

Bal arısı ve kovan hastalığı üzerine yapılan matematiksel çalışmalara [4,13,14,15] ek olarak yukarıda 
bahsedilen modelin kararlılık çalışmaları bu bölümde detaylandırılacaktır. (1-3) ile verilen 
matematiksel modelin denge noktaları ve kararlılık analizi:   

 0 = − − (4)

0 = + −              (5)

0 = 1 −
( )

−             (6)

şeklindedir. Sistemin denge noktaları,

= , 0,0 ,  = 0, , 0 ,  = , , 1 − dir. 

. Buradan enfekte arıların sayısının zamanla sıfıra indiği ve hastalığın tamamen yok oluşudur.
sağlıklı arıların ve akarların hastalık sonucu yok olması. sağlıklı arıların ve akarların belirli bir 

düzeyde seyretmektedir.Sistemi linearize edildiğinde karşılık gelen Jakobiyen matris aşagıdaki 
gibidir[2,3,5,6,11]. 

   ,                                       (7)       

=
( )

−
( )

− − ,         (8)                       

= −
( )

,                                       (9)                                                   

= − ,       (10) 

= −
( )

+ ,                            (11) 

=
( )

−
( )

− ,                      (12) 

=  ,                                               (13) 
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,                         (14) 

=
( )

,                                         (15) 

= −
( )

− ,                             (16)                                                                               

= , 0,0 denge noktasının kararlılık analizi:

< ve > olup < 0 ve > 0 elde edilip noktası asimptotik kararlıdır.

= 0, , 0 , denge noktasının kararlılık analizi:

< ve < olup  , < 0 ve > 0 elde edilip noktası asimptotik kararlıdır.

= , , 1 − , denge noktasının kararlılık analizi:

<
( )

  olup  , < 0 ve < 0 elde edilir. Buna göre  kararsızdır.

SONUÇ

Hastalıklı arıların hastalığı sadece hastalık etmeni olan akarlar ile teması sonucu kaptığı varsayılarak 
oluşturulan bu çalışmada, sistemin denge noktaları ve bu denge noktalırının kararlılık analizi temel 
linearizasyon yöntemi aracılığıyla incelenmiştir. Bu analizler sonucunda  enfekte arılar ve akarlar 
olmadan  hastalıklı arıların belli bir denge noktasında varlığını sürdürdüğü görülmüştür. Ancak  bu 
sonuç bize hastalıklı arılar ile sağlıklı arıların büyüme katsayılarının farklı seçilmesi gerektiğini
göstermiştir. Bu farklılık hastalıklı arıların büyüme katsayısının, sağlıklı arıların büyüme 
katsayısından daha düşük olması gerektiği şeklindedir. 
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ABSTRACT 

In this study, related to the various balances of payments in Turkey, we aim to tackle the liquidity 
changes effects in exchange rates and international monetary policy at the Central Bank regarding the 
recent structural alteration impacts. Significant changes in the economic and financial processes with 
entirely different effects last for a few years in the current period, which included the balance of 
payments unthinkable separate approaches, especially from the variability in Turkey regarding 
international currency liquidity analysis. It appears that the negative developments in the balance of 
payments in recent years, where exchange rate policies have also had a significant impact on the 
balance of payments, has not put forth been sufficient to explain the negative developments in the 
balance of payments. The phenomenon of needing to expand with domestic monetary policies and 
external variables in GDP needs the practical other macro components related to the global financial 
and fiscal policies. Comparing the short-term liabilities denominated in foreign currencies and 
changes in our current gross foreign exchange reserves in foreign exchange reserves in Turkey, we see 
that it put forth significant financial dynamics in interpreting international monetary liquidity. On the 
other hand, the IMF has made some critical comments regarding comparing of the foreign exchange 
liquidity of the countries in the international financial institutions and practices by the international 
private data publishing standards for recent years. Our country has official reserve assets, especially 
foreign currency assets and reserves-related global monetary gold and securities, which is considered 
necessary in understanding Turkey's foreign currency liquidity dynamics. The presence of gold 
bullion and securities bearing internationally recognized institution certificates belonging to the CBRT 
also provides a predetermined and related foreign currency liquidity support, especially with foreign 
exchange assets, over market prices. Our study shows that the relationships between the balance of 
payments and international reserves constitute an essential analysis ground-based on understanding 
the contingent short-term foreign exchange outflows from foreign exchange assets, the interest rates, 
and foreign payment balances. 

Key Words: Central Bank of The Republic of Turkey (CBRT), Balance of Payments; Exchange Rate 
Policies; Foreign Currency; International Reserves.    

JEL Codes: F31; F32; F33. 
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1. INTRODUCTION 
The concept of balance of foreign payments understood to be the changes in foreign currency that 
nationals of domestic and foreign countries have systematically recorded within a certain period in an 
economy. An important reason it is open to statistical interpretations as a report, including changes in 
import and export values, is that the external balance of payments process is a process in which the 
foreign exchange reserves of countries have an essential place in the impact process. Indeed, these 
reserves are also taken into account in the evaluation of the countries' balance of payments processes 
as primarily. It is noteworthy that the International Monetary Fund (IMF) comments on some 
important information open to interpretation, especially in terms of the balance of payments in 
Turkey. It appears that the current imbalances in the balance of payments in Turkey directly affected 
by the relations between foreign currency liquidity and international reserves (Akcay and Güngen, 
2019: 19).  

Undoubtedly, some other essential factors directly affect the changes in the balance of external 
payments. In addition to the options of countries regarding the export and import of goods and 
services, the existence of foreign factor incomes and monetary transfers from abroad also plays an 
important role. The meaning expressed by the ratio of these monetary financial options to GDP 
constitutes an important infrastructure for some critical interpretations regarding external payments 
balance. When calculating the GNP, it appears that countries have a significant change effect on the 
balance of foreign payments, as they create a meaningful value-added to the government not only by 
residents but also by people abroad. Even in cases where there is an increase in foreign demand for the 
goods and services offered by a country, the balance of payments is directly affected (Ministry of 
Treasury and Finance, 2017: 8). On the other hand, the increase in total domestic expenditures related 
to the changes in the balance of foreign payments balance is also very significant in terms of current 
income quality. 

As public expenditures, the increases in total expenditures, which are related to the increase in 
monetary production and the increase in income, cause the prices of goods within the country to 
increase and thus, export goods become more expensive for foreign countries and indicate a process in 
which the increases in exports are negatively affected. Besides, as related to the foreign payments 
balances, it is understood that the high-interest rate and low exchange rate approach experienced in 
Turkey for the last 20 years caused more hot money inflows to increase and caused a greater 
deterioration in current account balances (Anadolu Hayat Emeklilik, 2020: 17). The deficit of the 
current account balance of the balance of foreign payments will increase the demand for capital goods, 
especially by allowing the economy to spend more than income. Still, investments in capital goods 
negatively correlate based on increasing domestic prices due to their structure away from export-
oriented goods and services. Two recent important effects of this negative correlation in Turkey are 
striking. The first of these is the deficit in the balance of foreign payments, which increased compared 
to GNP, and the real depreciation of the national currency based on global foreign exchange reserves 
(Orhan and Nergiz: 2014: 151). The second is the inevitable increases in domestic interest rates due to 
this phenomenon and long-term export investments affected by this structural financial formation. In 
addition, this phenomenon regarding the balance of payments in Turkey also expresses a more 
negative process regarding investment-savings balances, especially in the recent period; thus, it also 
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means to manipulate negatively increasing balance of payments deficits, where the negative effects of 
monetary policy practices on financial markets and sectoral developments. The studies by Ersoy 
(2016) and The Central Bank of Republic of Turkey-a (2018), and Barroso and Nechio (2020) have 
verified our determined evaluations as updated values. 

2. CONCEPTUAL CONTENT AND FORMING DYNAMICS OF THE BALANCE OF 
PAYMENTS PROCESS IN TURKEY 

In analyzing the balances of the balance of foreign payments in Turkey, it is seen that some 
calculation dynamics are at the forefront, where the first and second income accounts related to the 
trade of goods and services stand out within the scope of current calculations. It is necessary to 
emphasize the importance of a structure in which the double-entry principle is considered as the 
current account in Turkey. This application, which can also be named a double-entry accounting 
system, means that the entry and exit records of the balance of payments accounts are recorded as the
balance of payments accounts in two different methods (Bussière, 2007: 14). This mutual recording 
constitutes a balance of payments balance regarding possible different values as an equivalent 
comparison feature. It is essential to elaborate on the current account related to the balance sheet 
accounts of foreign payments in Turkey, as primary income and secondary income accounts with 
some features. In this sense, this account dynamics is understood that the amounts paid to provide 
intended to both financial and non-financial resources. Besides, as an account, it is an account that 
includes income and expenses related to other investments as a current income account.

Within this framework, it is possible to summarize the dynamics in practice, which express the 
operational dynamics of balance of payments, briefly as (Ordu, 2008: 8-17). 

Financial values related to the purchase and sale of goods and services in foreign currency. 

Factor income in foreign currency. Negative and positive values of the said production factor 
values in the financial process that directly affect the balance of payments in foreign currency 
(Mashkoor et al, 2013: 538).

Monetary and financial transfers expressed in foreign currency. The added monetary and 
financial values, which positively affect the total current payments balance sheet, especially as 
current financial flows transfer, including external donations and grants as foreign currency 
(International Monetary Fund, 2017: 15). 

The sum of these three account dynamics, which we have touched on regarding balance of 
payments accounts, reveals the balance of payments as a Current Account. 

Undoubtedly, this approach also involves a significant transaction cost in Turkey where public 
goods and service purchases are included in the Current Accounts as the sum of the Financial 
Accounts (Macovei, 2009: 5). 

In this case, there is an approach for the balance of payments accounts, which involves the transfer of 
values obtained through the transactions of a valuable resource such as goods and services or a 
financial asset within the country free of charge by domestic and foreign residents. Especially, in this 
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frameworks in which the balance sheet of external payments is directly affected, capital account 
management, which is, the relation of capital transfers regarding the disposal of financial or non-
financial assets with the dynamics of the balance of payments, is emphasized. In other words, it is 
understood that the account dynamic exchange values of financial assets directly affect the balance of 
the foreign payments and the effective value of financial assets as structural payment balances 
dynamics (European Central Bank, 2016: 10).

3. THE EFFECT OF RESERVE LEVELS INSTITUTIONALLY AND THE POSITION OF 
THE BALANCE OF STRUCTURAL PAYMENTS  

Certainly, as in many countries of the world, transactions regarding the balance of payments in Turkey 
are carried out with an institutional approach in which financial-monetary net values of the Central 
Bank and the Central Bank with the Treasury are accounted. This institutional process, which has 
important implicated policy implications, is an institutional process at the Central Bank, which 
evaluates financial-monetary actions in a specific period in Turkey, especially the types of monetary 
action that can be effective in the medium and long term. Therefore, this fiscal and monetary 
construction in Turkey, together with the balance of payments in the short-term, aims to implement a 
holistic structure for ensuring the effective balance process.

This position, which is directly affected by the foreign exchange reserves of the financial institutions 
in the market to ensure the balance of the payments, expresses a structure that reveals the limits of 
short-term corporate foreign borrowings, where balance sheet balances are negatively affected 
(Central Bank of Republic of Turkey, 2012: 12). But, as well as a process in which the fragility of the 
Central Bank in terms of corporate financial activities aims to control the financial markets also has 
mean to cause the process that affects the institutional vulnerabilities negatively for recent years in 
Turkey. In this refer to this subject it is possible to see the structure of balance of payments dynamics 
in the Central Bank of Turkish Republic corporate account relations in Figure 1 below.

Source: Arınjay Academi (2021), Structure of Balance of Payment
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https://arinjayacademy.com/structure-of-balance-of-payment/ (Accessed May, 02. 
2021).  

Figure 1. The Structure of Balance of Payments Dynamics to Central Bank corporate Account 
Relations 

As seen in Figure 1, there is also a process in which a financial portfolio process, in which the Central 
Bank accounts, central government and local administrations accounts and non-profit social security 
accounts are included in our country, directly affects the balance of payments, which is named 
"Financial Account" dynamics. As a balance of payments dynamics within the scope of this Financial 
Account, Direct Investments and Portfolio Investments as financial values also have an important 
scale of influence on the balance of payments.  

As an investment dynamics we have mentioned, all financial options other than portfolio investments 
and reserve assets financial investments under "Other Investments". Indeed, it appears that these have 
a meaningful place in the process for balance of payments balance. However, financial reserves of the 
owned countries to be evaluated within the scope of these investments take a significant place in this 
financial balance process as the structural dynamics.   

These are also a holistic account dynamics framework consisting of Monetary Gold, Special Drawing 
Rights (SDR), Reserve Option at the International Monetary Fund and Other Reserve Assets items 
that directly affect the balance of payments in Turkey, which is essential to highlight as financial 
elements. In this context, it is possible to monitor the current account values, as a proportion of the 
GDP, and the proportional current account balance related to the balance of goods and services related 
to this account in Table 1 below: 

Table 1. The Proportional Current Account Balance Related to The Balance of 
Goods And Services

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Current account balance of which** : -3.2 -3.8 -4.6 -2.5 1.2 -0.6 -1.3

Nonfuel current account 
balance**

-2.1 -1.1 -1.7 1.5 4.4 3.8 2.7

Goods and services balance** -3.7 -3.4 -4.6 -2.1 1.3 0.5 -0.1

Source: International Monetary Fund (2019), Turkey-December 2019, 2019 Article IV Consultation-
Press Release; Staff Report; and Statement by The Executive Director for Turkey, IMF Country 
Report No. 19/395, Washington D.C.: International Monetary Fund (IMF) Publication Services, 
2019, p. 40.

*Estimated Average Values 

** Percent of GDP 
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As shown in Table 1 above, current account deficits are not subject to purchases of petroleum 
products. Still, a short position is followed, including other accounts related to purchases of goods and 
services. Undoubtedly, there is a progressing position after 2015 and where a positive process is 
experienced regarding the years 2020-2021. In this period, where there is a fluctuating current account 
deficit, it is seen that the increase in the current account deficit in Turkey in terms of goods and 
services is higher, especially in 2015 - 3.7, then in 2017 to -4.6. However, in 2019 and 2020, it entered 
into a higher positive downward trend. This approach, which is an important positive value in terms of 
current transactions, is also expressed as a process in which the number of imports in these relevant 
years decreased and the current account deficit related to increasing exports was positively affected. 
On the other hand, this situation means that the reserves, which are the most important characteristics 
of the process, and Turkey's foreign exchange reserve options, which the International Monetary Fund 
determines, are positively affected. One of the important reasons for this decline in the current account 
deficit after 2018 is the increases in our foreign exchange reserve options and the increases in the 
Central Bank's foreign exchange reserves due to increases in exports (Central Bank of the Republic of 
Turkey-b, 2018: 15).

4. THE  EFFECTS OF ALTERATIONS IN RECENT PERIOD BALANCE OF PAYMENTS 
AND LIQUIDITY RELATIONSHIPS 

The recent changes in the weighted current account dynamics that make up the balance of payments 
balance create a meaningful impact value. When we consider these variables as a ratio of Gross 
Domestic Product (GDP), the mutual presence of some important real effect levels in the recent period 
reveals a meaningful interaction of balance of payments dynamics. In particular, its position vis-à-vis 
imports and exports indirectly affects the level of change of Reserve Assets in terms of GDP and the 
purchasing costs of goods and services accounts that affect the balance of payments. Undoubtedly, the 
remarkable issue here is to understand to what extent the investments related to Financial Account 
exchanges are affected. All these changes created significant fluctuations indirect investments based 
on imports. Still, these alterations have revealed Portfolio Investment processes that it is difficult to 
say that meaningful changes occurred in GDP ratio as a process.    

4.1. The Real Changes in Current Accounts, and Interactive of Balance of Payments 
Dynamics 

To emphasize in terms of changes, some calculations regarding the current account dynamics and 
capital account that make up the balance of payments dynamics are meaningful due to referring to a 
process of changes in which factors such as investments and portfolio investments are also taken into 
account in the calculations as a percent of GDP (OECD, 2018: 11). In this context, this observed that 
the impact of a significant alteration has occurred due to the changes in recent years regarding the 
total balance of payments due to these changes. Therefore, in reserve movements, it appears that, apart 
from the differences in capital movements, variables under the name of direct investments, portfolio 
investments and other investments in financial accounts have a significant change effect on the 
balance of payments balance.  
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The point that needs to emphasize is that the especially within the scope of trade balances, import and 
export differences of domestic and foreign trade balances and service values as a cost factor, has an 
essential place in these balances (UNCTAD, 2018: 1-2). As related to the fiscal location, it is 
necessary to mention two critical points that should question regarding the balance of payments 
changes. The first of these is that the impact process regarding the balance of payments in recent years 
reveals a significant negative value from the flow of financial changes, especially in 2017. This 
deviation is around -4.5 a half percent of the GDP.  

Undoubtedly, this negative impact value of financial accounts is an important reason for the mutual 
interaction based on direct investments and the emergence of a significant negative impact arising 
from portfolio investments, which reached its periodic highest level in 2017. The second is that 
structural financial balances have a different and fluctuating scale effect on the balance of payments. 
As structural external financial balances, it is seen that the most critical deviations in the balance of 
payments as a percentage of GDP - 1.4 in 2015, and then again - 1.8 in 2020. When these accurate 
change rates are considered together with the current account balances, the balance of payments 
reveals a fluctuating structure in the account change values in the recent period.  

Table 2 shows the process of changes in the whole of Financial Accounts in which the Current 
Accounts, Capital Accounts and Investment Portfolios express, and the level of mutual influence 
below:  

Table 2. Balance of  Payments Statistics for Recently Years in Turkey

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Source: World Bank (2020), Turkey Economic Monitor-August 2020: Adjusting The Sails,
Washington D.C.: International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
2020, pp. 98.

As seen in Table 2, it should emphasize here that this fluctuation in the current account deficit has 
significantly affected by the increases in foreign exchange valuations in recent years. Especially after 
2017 and 2018, the global increases in the dollar-denominated exchange rate had a significant 
restriction on the current account deficit and limited imports, but the current account deficit negatively 
affected the current account deficit and the balance of payments that should have been moved and 
beyond the aimed financial targets. Undoubtedly, an important reason for the deviations in the balance 
of payments is the increase in import amounts as a proportion of GNP, as seen in Table 2. When the
increases in import amounts are considered as a ratio of national income, it is seen that while this 
amount constitutes 23.7 per cent of the GDP for 2015, this rate increased to 27 per cent in 2020. On 
the other hand, this important difference means that the service costs for the Service Balances item 
reach up to 4.9 per cent as a proportion of GDP. Considering the effect of this adverse process on the 
Current Account balance and the financial accounts as a whole, the impact on the balance of payments 
balance is higher. It appears that this phenomenon of change has created a significant negative account 
value on short-term transactions in the Financial Accounts item, especially for Portfolio Investments, 
and it has brought the existence of a continuous negative process to the agenda with its negative 
impact in recent years (World Bank, 2014: 100). The other remarkably point is that the process of 
exchange of reserve assets in foreign currency did not follow a different approach being negative 
increasing rates.  This structure, which was -1.4 per cent in 2015, was realized as -1.8 as a GDP ratio 
in 2020 without entering into a very volatile process.  

4.2. The Global Appearance of Period Balance of Payments and Liquidity Relationships 

The deviations in the balance of payments balance in recent years in Turkey, undoubtedly since some 
significant financial losses came into the agenda at the global level, have caused the said national 
reserve losses to interpret in terms of the balance statement of payments. The direct relationship 
between the losses in the national foreign exchange reserves and the changes in the foreign exchange 
index values in our country indicates a critical structure related to the foreign exchange demand in the 
markets as a reserve currency (Bayat et al, 2014: 28). It is possible to interpret this situation in terms 
of the balance of payments balance as follows (Bayat et al, 2014: 36). First of all, it is seen that the 
increase in the demand for foreign exchange for the domestic markets and the financial losses due to 
the depreciation of the national currency at the global level make a significant foreign exchange 
supply inevitable for the domestic market in Turkey. In Figure 1 below, it is possible to track global 
financial losses directly related to the balance of payments for the last years in Turkey. 
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Source: BNE Intellinews (2021), Outlook 2021-Turkey, https://intellinews.com/outlook-2021-
turkey-199308/ (Accessed May, 04.2021).  

Figure 2.  The appearance of the currency reserves losses in recent years in Turkey. 

As seen in Figure 2, this process, in which the volatility in global currencies in foreign markets 
significantly affects the national foreign exchange supply, also means global financial losses that 
increase financial costs in the domestic market with speculative increases, especially after 2019. This 
process, which directly affects the balance of payments balance in Turkey, has negatively created an 
environment of significant global insecurity due to the increase in the supply of foreign exchange 
reserves to balance domestic markets (World Bank, 2019: 66 and 71). This process, in which the costs 
related to external resources required by national sectoral initiatives at the global level increased, has 
also interpreted as a reason for significant global financial losses for Turkey. On the other hand, this 
global financial interaction aiming for the international financial adjustment process with the adverse 
effect on Turkey's balance of payments balance has turned into a global financial costs process that 
affects directly the balance of payments (Central Bank of the Republic of Turkey-b, 2018: 9)

This relationship arises from the current account and the financial accounts, which also express net 
investment options directly related to investments. In this context, the change in dollar-denominated 
reserves in the current account excluding gold and energy as the current account is also an important 
reason for the changes in the balance of payments for Turkey. Deficit of foreign payments is when 
foreign trade deficits have also emerged, and the recent changes in Turkey have increased the foreign 
trade deficit by 122 billion USD to 2.065 million USD (Türkiye İş Bankası, 2021: 1-2). An important 
reason for this effect is that it revealed a process in which foreign exchange reserves in Turkey 
negatively affected directly by the increases in foreign exchange rates. In addition, there has been a 
significant increase in dollar deposits in foreign currency, including the domestic warranties of foreign 
banks, especially in the recent period. In this context, it appears that the increase in foreign exchange 
in the official dollar reserves, especially in the left three months, is USD 925 million. Comparing the 
short-term liabilities denominated in foreign currencies and changes in our current gross foreign 
exchange reserves in foreign exchange reserves in Turkey, we see that it put forth significant financial 
dynamics in interpreting international monetary liquidity (World Bank, 2020: 28 and 32).  
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5. CONCLUSION 

The effects of these increases in foreign exchange rates on the current account deficit, also negatively 
affected by the Central Bank's foreign exchange reserves, had a negative impact on the floating 
payments balance sheet process. Besides, this recent process in term of payments balances can also 
interpret as a situation in which imports and investment goods are adversely affected due to the 
increase in the demand for foreign currency in international currency. At this stage, it is possible to 
say that the balance of payments balance, based on the current account deficit, reveals a significant 
current account deficit in the investment goods dependent on import goods.  

On the other hand, the realistic expectations in the gross domestic product and economic growth 
transfer based on the target economic growth have not released at the required level. The payments 
balances based on the transactions deficit has resulted in a higher rate of processes. Certainly, this 
phenomenon means the higher negative rates of current account values in the national income as a 
percentage rate of GDP. The proportional increases in the change values regarding the different 
account dynamics related to the current accounts, the balance of payments and the additional external 
financial matters have revealed a different formation trend and the structural impact scale dynamics. 
Even though this fluctuation in the balance of payments has increased the level of influence of 
financial influence agents to control the process, the global incompatibility of the structural changes in 
the balance of payments brought a complex control process on the plan intended for the balance of 
payments. When all these transactions analyze in terms of the balance of payments, it is difficult to 
say that there has been a very striking change regarding the opening of import and export scissors. 
However, even if that the significant deviation values , especially in terms of Current Account 
balances from the difference between imports and exports in Turkey, there is no deflect based on the 
balance of payments.  In other words, the balance of payments balance in the face of the financial 
change process in recent years has not created a significant negative scissors opening effect based on 
GDP between 2015 and 2020, as a difference in import and export amounts.
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Özet
Yazma eğitimi, konu seçiminden başlayarak ortaya konulan çalışmaların değerlendirilmesine kadar 
öğrencilerin etkin olduğu, öğretmenin ise öğrencilere rehberlik ve destek sağladığı, öğrencilerin 
yazma gelişimlerini gözlemlediği dinamik bir süreci ifade etmektedir. Bu dinamik süreç, ilkokul 
öğrencilerin dil ve yazma gelişimleri için oldukça önemlidir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı, 
ilkokul öğrencilerinin yazma becerilerini destekleyen yaklaşım, model ve araçların lisansüstü tezlere 
dayalı olarak belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, 2010-2020 yılları arasında Yüksek Öğretim 
Kurulu UIusal Tez Merkezi üzerinde yayınlanan 45 adet lisansüstü tez çalışması incelenmiştir. 
Araştırmada incelenen tez çalışmalarına, ilkokul düzeyi ile sınırlı olup ilkokul birinci sınıfta yapılan 
ilk okuma-yazma çalışmaları, ilkokulda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile üstün yetenekli 
öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmada, nitel araştırma 
tekniklerinden biri olan doküman inceleme tekniğinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ise içerik 
analizi kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda, yazma becerilerini geliştirmek amacıyla 
kullanılan yaklaşım, model ve araçların ilkokul öğrencilerinin yazma becerilerini destekleme
durumları; biçim, içerik ve duyuşsal olmak üzere 3 ana tema altında toplanmıştır. Bu ana temalara 
bağlı olarak yazım kuralları, noktalama işaretleri, görsel unsurlar, yöntem ve teknik, kelime –cümle 
zenginliği, hayali öge, düzenleme, başlık,düşünme biçimleri, hikâye ögeleri,yazmaya yönelik tutum, 
motivasyon ve öz yeterlilik alt temaları oluşturulmuştur. Araştırma bulguları ışığında yapılan 
değerlendirme soncunda ortaya çıkan sonuçlara genel olarak bakıldığında yazma becerisini 
geliştirmede kullanılan strateji, yöntem, teknik, model ve araçların ilkokul öğrencilerinin yazım ve 
noktalama kurallarına uyma, sayfa düzeni kurallarını uygulama, yazıya uygun başlık belirleyebilme, 
yazılarda özgün fikirlere yer verme, metin içi organizasyon, yaratıcı yazma, özetleme ve not alma 
becerilerini geliştirmede, hikâye unsurlarını kullanımında artış sağlanmasında, yazmaya yönelik 
tutum, motivasyon ve öz yeterliliğin gelişiminde etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yazma, Yazma Becerisi, Yazma Eğitimi

Abstract 
Writing education refers to a dynamic process in which students are active, while the teacher 
provides guidance, supports students and observes the writing progress, starting from the selection of 
subjects to the evaluation of the studies put forward. This dynamic process is very important for the 
language and writing development of primary school students. In this context, the main purpose of 
the research is to determine the approaches, models and tools that support the writing skills of 
primary school students, based on graduate thesis. For this purpose, 45 postgraduate thesis studies, 
published on the Council of Higher Education National Thesis Center between 2010 and 2020, were 
examined. The thesis studies examined in the study were limited to the elementary school level and 
the first literacy studies carried out in the first grade of primary school, students who need special 
education in primary school and studies with gifted students were not included in the research. In the 
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research, one of the qualitative research techniques, document examination technique, was used. 
Content analysis was used in the analysis of the data. As a result of the analyses carried out, the 
methods, models and tools used to improve writing skills support the writing skills of primary school 
students; grouped under 3 main themes: format, content and sensory. Based on these main themes, 
spelling rules, punctuation marks, visual elements, method and technique, word-sentence richness, 
imaginary element, arrangement, title, thinking styles, story elements, writing attitude, motivation 
and self-efficacy subthemes were created. Considering the results obtained as a result of the 
evaluation made in the light of the research findings in general, the strategies, methods, techniques, 
models and tools used in developing the writing skill are to obey the spelling and punctuation rules 
of primary school students, to apply the rules of page layout, to be able to determine the appropriate 
title for the article, to include original ideas in the text,  in internal organization, creative writing, 
summarizing and note-taking skills developing, increasing the use of story elements, attitude towards 
writing, motivation and self-efficacy developing, it is seen that it is effective. 

Keywords:Writing, Writing Skills, Writing Training 

GİRİŞ
Dilin dört temel ögesi dinleme, konuşma, okuma ve yazmadır. Yazma planlı, programlı ve çaba 
gerektiren bir eğitim süreci sonunda kazanılmaktadır. Yazma eğitimi, konu seçiminden başlayarak 
ortaya konulan çalışmaların değerlendirilmesine kadar öğrencilerin etkin olduğu, öğretmenin rehberlik 
yaptığı dinamik bir süreci gerektirmektedir.

Yazma becerisini geliştirmede kullanılan çeşitli yöntem, teknik, model ve stratejiler bulunmaktadır. 
Bunlar; ürün temelli yaklaşım, yaratıcı yazma, eleştirel yazma, güdümlü yazma, serbest yazma, 
kontrollü yazma, kümeleme (clustering) yöntemi, ders günlüğü, not alma, özetleme örnek olarak 
gösterilebilir. Birçok akademik çalışmada yazma becerisini geliştirmede kullanılan yöntem, teknik, 
model ve yaklaşımın etkisi ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmada da yazma becerisi üzerine Türkiye’de 
2010-2020 yılları arasında yapılan ilkokul düzeyindeki lisansüstü çalışmalar karşılaştırmalı ve 
derinlemesine incelenmiştir. Bu inceleme ile ilkokul öğrencilerinin yazma becerilerini destekleyen 
yaklaşım, model ve araçların lisansüstü tezlere dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmada, yazma becerisini geliştirmede kullanılan strateji, yöntem, teknik ve modellerin yazma 
becerisine yansımalarını belirlemek amacıyla temel nitel araştırma yaklaşımından yararlanılmıştır. 
Temel nitel araştırma yaklaşımında veriler, derinlemesine, açık uçlu görüşmeler, doğrudan gözlem, 
anketler ve kişisel günlükler gibi kaynaklar dahil yazılı belgelerden toplanır (Labuschange, 2003).

Araştırmada çalışma grubunu belirleyebilmek için nitel araştırmada kullanılan örnekleme 
yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örnekleme teorisinde temel bakış açısı, 
ortaya çıkan verileri yorumlayarak teoriler oluşturmayı ve bu teoriyi incelemeyi ve detaylandırmayı 
kapsar (Marshall, 1996). Ölçüt örnekleme yönteminde araştırmacı tarafından önceden belirlenmiş bir 
dizi kıstası sağlayan tüm durumlar çalışılır (Baltacı, 2018). Bu araştırmada ölçüt olarak, 2010 – 2020 
yılları arasında ülkemizde yazma becerilerini geliştirmede kullanılan strateji, model, yöntem ve 
tekniklerin etkililiğini belirleyebilmek amacıyla ilkokul düzeyinde yapılmış bilimsel yüksek lisans ve 
doktora tezleri ölçüt olarak ele alınmış olup ilgili araştırmalar doküman olarak incelenmiştir. 
Araştırmada incelenen tez çalışmalarına, ilkokul düzeyi ile sınırlı olup ilkokul birinci sınıfta yapılan 
ilk okuma-yazma çalışmaları, ilkokulda özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile üstün yetenekli 
öğrenciler üzerine yapılan çalışmalar araştırmaya dahil edilmemiştir.

Bu çalışmada, doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada araştırılan konu 
hakkında bilgi içeren kitap, arşiv dosyası, rapor, fotoğraf, video ve ses kaydı gibi belgelerin sistemli 
bir şekilde incelenerek veri elde edilmesi doküman analizi olarak adlandırılmaktadır (Karataş Z. , 
2015). Çalışmaya dâhil edilen verilerin toplanmasında ülkemizde yapılan lisansüstü tezlerin taraması 
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Türkçe olarak “Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi” internet sitesinden 01.01.2010 –
31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Tarama işlemi yapılırken, “yazma”, “yazma 
becerisi”, “yazma eğitimi” anahtar kelimeler kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda araştırma kapsamında 
ele alınan tezlere ait bilgilere yer verilmiştir:

Sıra 
No

Çalışma Adı Yayın 
Türü

1 (Taç, 2020), Araştırmacı Yazma Yaklaşımının İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin 
Yaratıcı ve Akıcı Hikaye Yazma Becerisine Etkisi

Yüksek 
Lisans

2 (Razgatlıoğlu, 2020), Etkinlik Temelli Şiir Çalışmalarının Akıcı Okuma, 
Yaratıcı Yazma ve Tutumlara Etkisi

Doktora

3 (Karataş, 2020), İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Hikaye 
Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Yüksek 
Lisans

4 (Gökçe, 2020), İlkokul Dördüncü Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma 
Uygukamalarının Öğrencilerin Türkçe Dersi Tutumu, Yazma Tutumu ve 
Yaratıcı Yazma Becerileri Üzerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

5 (Sarikaya, 2019), Akran Destekli Yazmanın Yazma Başarısına Etkisi ve Öz-
Düzenleme Becerileri Bağlamında İncelenmesi

Doktora

6 (Tavşanlı, 2019), Süreç Temelli Yazma Modüler Programının İlkokul 2. Sınıf 
Öğrencilerinin Yazmaya İlişkin Tutum, Yazılı Anlatım Becerisi Ve Yazar 
Kimliği Üzerine Etkisi

Doktora

7 (Özber, 2019), Yaratıcı Drama Yöntemleriyle Oluşturulmuş Yazma 
Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Kaygısı, Yazmaya Yönelik Tutumu Ve 
Yazma Öz Yeterliğine Etkisi

Yüksek 
Lisans

8 (Yegen, 2019), İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerinin 
Yaratıcı Drama Yöntemiyle Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması

Yüksek 
Lisans

9 (Kasap, 2019), Yaratıcı Okuma- Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Yaratıcı 
Okuma, Okuduğunu Anlama, Yazma ve Yaratıcı Yazma Erişisine Etkisi

Doktora

10 (Karataş G. , 2019), Sorumluluk Değerinin Yaratıcı Yazma Teknikleri İle 
Oluşturulan Etkinliklerle Kazandırılmasının Öğrencilerin Sorumluluk 
Düzeyine Etkisi

Yüksek 
Lisans

11 (Aktaş, 2019), Dijital Yazma Atölyesi Etkinliklerinin Yazma Motivasyonu ve 
Hikaye Yazma Becerisinin Gelişimine Etkisi

Doktora

12 (Soy, 2019), Kavram Karikatürleri Aracılığıyla İlkokul 1. ve 2. Sınıf
Öğrencilerinin Okuma-Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

13 (Özdil, 2019), İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerinin Metin Özetleme Becerilerinin 
Geliştirilmesi

Yüksek 
Lisans

14 (Uslu, 2019), İşbirlikli Dijital Hikaye Anlatımının İlkokul 4. Sınıf 
Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma ve Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerine 

Yüksek 
Lisans
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Etkisi

15 (Demirbaş, 2018), Dijital Öykülerin İkokul Öğrencilerinin Dinlediğini 
Anlama ve Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

16 (Erdoğan R. , 2019), İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinde Yansıtıcı Düşünme 
Destekli Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yaratıcı Yazma 
Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Yüksek 
Lisans

17 (Uysal, 2018), İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemi İle 
Hikaye Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi

Yüksek 
Lisans

18 (Erdoğan, 2018), Yaratıcı Drama Yönteminin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin 
Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

19 (Ahraz, 2018), Planlı Yazma Yönteminin İlkokul Dördüncü Sınıf 
Öğrencilerinin Özgün Metin Oluşturma Erişilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

20 (Ceylan, 2017), Bilgisayarda Yazma Çalışmaları Sonrasında Verilen Geri 
Bildirimin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

21 (Dayan, 2017), İlkokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Dijital Öyküleme 
Çalışmaları

Yüksek 
Lisans

22 (Can, 2017), Türkçe Öğretiminde Ders Günlüğü Kullanımınn Öğrencilerin 
Akademik Başarıları İle Yazma Becerileri Üzerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

23 (Fer, 2017), İlköğretim Öğrencilerinin Yaratıcı Yazı Çalışmalarının Süreç 
İçerisindeki Gelişimlerinin İncelenmesi Ve Değelendirilmesi

Yüksek 
Lisans

24 (Arslan, 2017), Dinlediklerini Özetlemede Hikaye Haritası Yönteminin Etkisi Yüksek 
Lisans

25 (Kaya, 2016), Üstbilişsel Beceri Odaklı Yazma Süreçlerinin Dördüncü Sınıf 
Öğrencilerinin Hikaye Yazma Becerisine Etkisi

Yüksek 
Lisans

26 (Güner, 2016), Türkçe Dersinde Otantik Görev Temelli Otantik Materyal 
Kullanımın Öğrencilerin Okuduğunu Anlama, Yazma Becerileri ve Yazma 
Motivasyonları Üzerindeki Etkisi

Yüksek 
Lisans

27 (Can, 2016), Öz Düzenlemeli Strateji Geliştirmeye Dayalı Öğretim Modelinin 
Hikaye Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi

Doktora

28 (Özkan, 2016), İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Öykü Yazma 
Becerilerinin Geliştirilmesi

Yüksek 
Lisans

29 (Yamaç, 2015), İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin 
Gelişiminde Dijital Hikayelerin Etkisi

Doktora

30 (Yekeler, 2015), Yazma Sürecine Dayalı Öğretimin İlkokul 4. Sınıf 
Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans
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31 (Peker, 2015), Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Drama 
Tekniklerinden Özel Mülkiyet Tekniğinin Yaratıcı Yazma Yaklaşımı İle 
Karşılaştırılması

Yüksek 
Lisans

32 (Tavşanlı, 2014), Grafik Örgütleyicilerin İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin 
Bilgilendirici Metinleri Çözümleme ve Özetleme Başarıları Üzerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

33 (Çıralı, 2014), Dijital Hikaye Anlatımın Görsel Bellek ve Yazma Becerisi 
Üzerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

34 (Sever, 2013), Süreç Temelli Yazma Modellerinin İlkokul Dördüncü Sınıf 
Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ve Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

35 (Şahin, 2012), İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Hikaye Edici Metinlerde 
Özetleme ve Ana Fikir Bulma Becerileri Üzerinde Hikaye Haritalarının Etkisi

Yüksek 
Lisans

36 (Dal, 2012), İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Eleştirel Okuryazarlık 
Uygulamaları: Bir Eylem Araştırması

Doktora

37 (Erdoğan, 2012), Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yazılı 
Anlatım Becerisine ve Yazmaya İlişkin Tutuma Etkisi

Doktora

38 (Uygun, 2012), Öz Düzenleme Stratejisi Gelişimi Öğretiminin Yazılı 
Anlatıma, Yazmaya Yönelik Öz Düzenleme Becerisine, Kalıcılığa ve Tutuma 
Etkisi

Doktora

39 (Ak, 2011), Yaratıcı Yazma Tekniklerinin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin 
Türkçe Dersindeki Yazılı Anlatım Becerileri Üzerindeki Etkisi

Yüksek 
Lisans

40 (Akdal, 2011), Metinler Arası Okuma Yaklaşımının İlköğretim Beşinci Sınıf 
Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi

Yüksek 
Lisans

41 (Çayır, 2011), İlköğretim 4. Sınıf Türkçe Dersi Öğretiminde Çoklu Zeka 
Uygulamalarının Öğrencilerin Okuduğunu Anlama ve Yazılı Anlatım 
Becerileriyle İlgili Deneysel Bir Araştırma 

Yüksek 
Lisans

42 (Beydemir, 2010), İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma 
Yaklaşımının Yazmaya Yönelik Tutumlara, Yaratıcı Yazma ve Yazma 
Erişisine Etkisi

Yüksek 
Lisans

43 (Duran, 2010), Yaratıcı Yazma Yaklaşımın Yazılı Anlatım Becerisinin 
Gelişimine Etkisi

Yüksek 
Lisans

44 (Coşkun, 2010), İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama ve 
Yazılı Anlatım Becerilerindeki Gelişimin Birbirini Etkileme Durumu: Eylem 
Araştırması

Doktora

45 (Kuruyer, 2010), İkili Kodlama Kuramı Destekli Hikaye Haritası Öğretiminin 
Hikaye Analizinine ve Yazımına Etkisi

Yüksek 
Lisans

Çalışmada, ulaşılan verilerin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi için içerik analizi yöntemi 
kullanılmıştır. İçerik analizi tekniğindeki temel amaç, elde edilen verileri açıklayabilecek tanımlara 
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ulaşmak ve derin bir analiz sonucu ortaya çıkarmaktır (Selçuk & Palancı, 2014).

BULGULAR 
Verilerin analizleri sonucunda ortaya çıkan bulgular biçim, içerik ve duyuşsal olmak üzere 3 ana 
tema altında toplanmıştır. Ana temalar altında oluşturulan alt temalar ile elde edilen bulgular 
incelenmiştir.

Biçim ana teması altında oluşturulan alt temalar aşağıda sıralanmıştır:

İçerik ana teması altında oluşturulan alt temalar aşağıda sıralanmıştır:

Duyuşsal ana teması altında oluşturulan alt temalar aşağıda sıralanmıştır:

Biçim temasında yer alan “Noktalama İşaretlerini Uygun Yerlerde Kullanma” temasına ait bulgular 
aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir:

Tablo 2. Noktalama İşaretlerini Uygun Yerlerde Kullanma
Noktalama İşaretlerini Uygun Yerlerde Kullanma
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Dijital Ortam Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Araştırmacı Yazma 
Yaklaşımı
Yaratıcı Hikâye 
Yazma Etkinlikleri

Dijital Yazma Atölyesi 
Etkinlikleri
Dijital Hikâye
Dijital Öyküleme 
Çalışmaları
Bilgisayarda Yazma 
Çalışmaları Sonrası Geri 
Bildirim

Akran Destekli 
Yazma
Öykü Yazma 
Programı

İ

Bİ
Çİ

M
 

Noktalama İşaretlerini Uygun Yerlerde Kullanma 

Yazım Kurallarına Uygun Yazma 

Yazılarda Görsel Unsurlara Yer Verme 

Yazılı Ürünlerin Düzenlenmesi 

İÇ
ER

İK
 

Yazılı Ürünlerde Hayali Ögelere Yer Verme 

Yazı İçeriğine Uygun Başlık Belirleyebilme

Yazılı Ürünlerde Düşünme Biçimlerine Yer Verme 
Hikâye Ögelerine Yer Verme 

Yazılı Ürünlerde Kelime-Cümle Zenginliği 

Yazılı Ürünlerde Anlatım Tekniklerine Yer Verme 

DU
YU

ŞS
AL

 

Yazmaya Yönelik Tutum 

Yazmaya Yönelik Motivasyon 

Yazmaya Yönelik Özyeterlilik 
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Tablo 2’de yer alan bulguları incelediğimizde, biçim ana temasında bulunan noktalama işaretlerini 
uygun yerlerde kullanma becerisini yaratıcı yazma ve dijital ortam uygulamaları ile akran destekli 
yazma ve öykü yazma programı yöntemlerinin geliştirdiği görülmektedir.

Biçim temasının diğer bir alt teması olan “Yazım Kurallarına Uygun Yazma” temasına ait bulgular 
aşağıdaki Tablo 3’te gösterilmiştir:

Tablo 3. Yazım Kurallarına Uygun Yazma
Yazım Kurallarına Uygun Yazma
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Dijital Ortam Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Araştırmacı Yazma 
Yaklaşımı
Yaratıcı Hikâye 
Yazma Etkinlikleri

Dijital Yazma Atölyesi 
Etkinlikleri
Dijital Hikâye
Dijital Öyküleme 
Çalışmaları
Bilgisayarda Yazma 
Çalışmaları Sonrası Geri 
Bildirim

Akran Destekli 
Yazma
Öykü Yazma 
Programı
Etkinlik Temelli Şiir 
Çalışmaları
Metinler Arası 
Okuma Yaklaşımı
Yapılandırmacı 
Yazma Çalışmaları

Tablo 3’te yer alan bulguları incelediğimizde, yazım kurallarına uygun yazma becerisini yaratıcı 
yazma ve dijital ortam uygulamalarının yanı sıra akran destekli yazma, öykü yazma programı, 
metinler arası okuma yaklaşımı, etkinlik temelli şiir ve yapılandırmacı yazma çalışmaları olumlu 
anlamda etkilediği görülmektedir.

Biçim temasının üçüncü alt teması olan “Yazılarda Görsel Unsurlara Yer Verme” temasına ait 
bulgular aşağıdaki Tablo 4’te gösterilmiştir:

Tablo 4. Yazılarda Görsel Unsurlara Yer Verme
Yazılarda Görsel Unsurlara Yer Verme
Dijital Ortam Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Dijital Hikâye Akran Destekli Yazma
Etkinlik Temelli Şiir 
Çalışmaları

Tablo 4’te yer alan bulguları incelediğimizde, dijital hikâye, akran destekli yazma ve etkinlik temelli 
şiir çalışmaları yazılarda görsel unsurlara yer verme becerisini geliştirdiği görülmektedir.

Biçim temasının son alt teması olan “Yazılı Ürünlerin Düzenlenmesi” temasına ait bulgular
aşağıdaki Tablo 5’te gösterilmiştir:
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Tablo 5. Yazılı Ürünlerin Düzenlenmesi 
Yazılı Ürünlerin Düzenlenmesi
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Dijital Ortam Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Yaratıcı Hikâye 
Yazma Etkinlikleri

Dijital Yazma Atölyesi 
Etkinlikleri
Dijital Hikâye

Akran Destekli 
Yazma
Öykü Yazma 
Programı
Etkinlik Temelli Şiir 
Çalışmaları
Metinler Arası 
Okuma Yaklaşımı
PQRST ve 
WINDOW 
Teknikleri

Tablo 5’te yer alan bulguları incelediğimizde, yaratıcı yazma ve dijital ortam uygulamaları ile akran 
destekli yazma, öykü yazma programı, metinler arası okuma yaklaşımı, etkinlik temelli şiir 
çalışmaları ve özetleme tekniklerinin yazılı ürünlerin biçimsel yönden düzenlenmesine katkı 
sağladığı görülmektedir.

İçerik temasında yer alan “Yazılı Ürünlerde Hayali Ögelere Yer Verme” alt temasına ait bulgular 
aşağıdaki Tablo 6’da gösterilmiştir:

Tablo 6. Yazılı Ürünlerde Hayali Ögelere Yer Verme 
Yazılı Ürünlerde Hayali Ögelere Yer Verme
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Grafiksel Uygulamalar

Yansıtıcı Düşünme 
Destekli Yaratıcı Yazma 
Çalışmaları

Kavram Karikatürleri

Tablo 6’da yer alan bulguları incelediğimizde, ilk alt temada yansıtıcı düşünme destekli yaratıcı 
yazma çalışmaları ile kavram karikatürlerinin yazılarda hayali öge barındırma becerisini geliştirmede 
etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

İçerik temasında bulunan “Yazı İçeriğine Uygun Başlık Belirleyebilme” alt temasına ait bulgular 
aşağıdaki Tablo 7’de gösterilmiştir:

Tablo 7. Yazı İçeriğine Uygun Başlık Belirleyebilme
Yazı İçeriğine Uygun Başlık Belirleyebilme
Grafiksel Uygulamalar Öz Öğrenmeye Dayalı 

Uygulamalar
Diğer Uygulamalar

Zihin Haritası Planlı Yazma Yöntemi Akran Destekli 
Yazma
Etkinlik Temelli Şiir 
Çalışmaları

Tablo 7’de yer alan bulguları incelediğimizde, yazı içeriğine uygun başlık belirleyebilme becerisini 
geliştirmede etkili yöntemler zihin haritası, etkinlik temelli şiir çalışmaları, akran destekli yazma ve 
planlı yazma yöntemi olduğu saptanmıştır.
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İçerik ana temasında yer alan “Yazılı Ürünlerde Düşünme Biçimlerine Yer Verme” alt temasına ait 
bulgular aşağıdaki Tablo 8’de gösterilmiştir:

Tablo 8. Yazılı Ürünlerde Düşünme Biçimlerine Yer Verme
Yazılı Ürünlerde Düşünme Biçimlerine Yer Verme
Yaratıcı Yazma 
Uygulamaları

Drama Uygulamaları Öz Öğrenmeye 
Dayalı Uygulamalar

Diğer Uygulamalar

Yaratıcı 
Hikâye Yazma 
Etkinlikleri
Yaratıcı 
Yazma

Yaratıcı Drama
Özel Mülkiyet 
Tekniği

Planlı 
Yazma 
Yöntemi

Çoklu Zeka 
Uygulamaları

Tablo 8’de yer alan bulguları incelediğimizde, yaratıcı yazma ve drama uygulamaları ile planlı 
yazma yöntemi ve çoklu zeka uygulamalarının yazılarda düşünme becerisini geliştirdiği bulgusuna 
ulaşılmıştır.

İçerik temasında yer alan “Hikâye Ögelerine Yer Verme” alt temasına ait bulgular aşağıdaki Tablo 
9’da gösterilmiştir:
Tablo 9. Hikâye Ögelerine Yer Verme 
Hikâye Ögelerine Yer Verme
Yaratıcı Yazma 
Uygulamaları

Grafiksel Uygulamalar Öz Öğrenmeye Dayalı 
Uygulamalar

Dijital Ortam 
Uygulamaları

Yaratıcı 
Hikâye Yazma 
Etkinlikleri
Araştırmacı 
Yazma 
Yaklaşımı
Yaratıcı 
Yazma 
Yaklaşımı

Zihin Haritası
Hikâye Haritası
İkili Kodlama 
Kuramı 
Destekli 
Hikâye Haritası

Öz 
Düzenlemeli 
Stratejiye 
Dayalı 
Öğretim 
Modeli
Üstbilişsel 
Beceri Odaklı 
Yazma Süreci    
Öz 
Düzenleme 
Stratejisi 
Gelişimi 
Öğretimi             

Dijital 
Öyküleme 
Çalışmaları   
Dijital 
Yazma 
Atölyesi
Dijital 

Hikâye             

Drama Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Özel Mülkiyet Tekniği                                  Öykü Yazma Programı                         

Tablo 9’da yer alan bulguları incelediğimizde, yaratıcı yazma, grafiksel, öz öğrenmeye dayalı, dijital 
ortam uygulamalarının yanı sıra özel mülkiyet tekniği ve öykü yazma programının yazılarda hikâye 
ögelerine yer verme becerisini olumlu anlamda etkilediği görülmüştür.

İçerik temasında yer alan “Yazılı Ürünlerde Kelime-Cümle Zenginliği” alt temasına ait bulgular 
aşağıdaki Tablo 10’da gösterilmiştir:
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Tablo 10. Yazılı Ürünlerde Kelime-Cümle Zenginliği
Yazılı Ürünlerde Kelime-Cümle Zenginliği
Dijital Ortam Uygulamaları Drama Uygulamaları Diğer Uygulamalar

Dijital Öyküleme 
Çalışmaları
Dijital Hikâye                

Yaratıcı 
Drama

Akran Destekli Yazma
Etkinlik Temelli Şiir 
Çalışmaları
Öykü Yazma Programı
Yapılandırmacı Yazma 
Çalışmaları

Tablo 10’da yer alan bulguları incelediğimizde, dijital ortam uygulamaları ile yaratıcı drama tekniği, 
etkinlik temelli şiir çalışmaları, akran destekli yazma, öykü yazma programı  ve yapılandırmacı 
yazma çalışmalarının yazılarda kelime ve cümle zenginliğine katkı sağladığı bulgusuna ulaşılmıştır.

İçerik temasında yer alan “Yazılı Ürünlerde Anlatım Tekniklerine Yer Verme” alt temasına ait 
bulgular aşağıdaki Tablo 11’de gösterilmiştir:

Tablo 11. Yazılı Ürünlerde Anlatım Tekniklerine Yer Verme
Yazılı Ürünlerde Anlatım Tekniklerine Yer Verme
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Diğer Uygulamalar Öz Öğrenmeye Dayalı 

Uygulamalar
Yaratıcı Hikâye 
Yazma Etkinlikleri
Araştırmacı Yazma 
Yaklaşımı
Yaratıcı Yazma 
Yaklaşımı
Yansıtıcı Düşünme 
Destekli Yaratıcı 
Yazma Çalışmaları
Yaratıcı Yazma 
Çalışmaları

Etkinlik Temelli 
Şiir Çalışmaları
Akran Destekli 
Yazma
PQRST ve 
WINDOW 
Teknikleri
Eleştirel 
Okuryazarlık

Süreç Temelli Yazma 
Modeli
Planlı Yazma Yöntemi
Süreç Temelli Yazma 
Modüler Programı 
Öz Düzenleme Stratejisi 
Gelişimi Öğretimi              

Dijital Ortam 
Uygulamaları

Grafiksel 
Uygulamalar

Drama Uygulamaları

Dijital Hikâye
İşbirlikli Dijital 
Hikâye Anlatımı

Hikâye Haritası
Grafik
Örgütleyiciler

Yaratıcı Drama
Özel Mülkiyet Tekniği

Tablo 11’de yer alan bulguları incelediğimizde, yaratıcı yazma, dijital ortam, grafiksel, drama ve öz 
öğrenmeye dayalı uygulamaların yanı sıra etkinlik temelli şiir çalışmaları, akran destekli yazma, 
özetleme ve eleştirel okuryazarlık teknikleri yazılı ürünlerde anlatım tekniklerini kullanma becerisini 
artırmada etkili olduğu görülmüştür.

Duyuşsal temasında yer alan “Yazmaya Yönelik Tutum” alt temasına ait bulgular aşağıdaki Tablo 
12’de gösterilmiştir:
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Tablo 12. Yazmaya Yönelik Tutum
Yazmaya Yönelik Tutum
Yaratıcı Yazma 
Uygulamaları

Drama 
Uygulamaları

Öz Öğrenmeye Dayalı 
Uygulamalar

Diğer Uygulamalar

Yaratıcı 
Hikâye Yazma 
Etkinlikleri
Yaratıcı 
Yazma 
Etkinlikleri
Yaratıcı 
Yazma 
Yaklaşımı
Yaratıcı 
Yazma 
Teknikleri

Yaratıcı 
Drama

Planlı Yazma 
Yöntemi
Süreç Temelli 
Yazma Modüler 
Programı
Süreç Temelli 
Yazma Modeli
Öz Düzenleme 
Stratejisi Gelişimi 
Öğretimi
Öz Düzenlemeli 
Stratejiye Dayalı 
Öğretim Modeli

Etkinlik 
Temelli Şiir 
Çalışmaları
PQRST ve 
WINDOW 
Teknikleri
Yapılandırmacı 
Yazma 
Çalışmaları

Tablo 12’de yer alan bulguları incelediğimizde, yazmaya yönelik tutumu yaratıcı yazma ve öz 
öğrenmeye dayalı uygulamalar ile birlikte yaratıcı drama tekniği, özetleme teknikleri, etkinlik temelli 
şiir ve yapılandırmacı yazma çalışmaları geliştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Duyuşsal temasında yer alan “Yazmaya Yönelik Motivasyon” alt temasına ait bulgular aşağıdaki 
Tablo 13’te gösterilmiştir:

Tablo 13. Yazmaya Yönelik Motivasyon
Yazmaya Yönelik Motivasyon
Yaratıcı Yazma Uygulamaları Diğer Uygulamalar Öz Öğrenmeye Dayalı 

Uygulamalar
Yansıtıcı Düşünme 
Destekli Yaratıcı 
Yazma Çalışmaları
Yaratıcı Yazma 
Uygulamaları

Akran Destekli 
Yazma
Otantik Materyal 
Kullanımı

Planlı Yazma Yöntemi

Dijital Ortam 
Uygulamaları

Grafiksel 
Uygulamalar

Drama Uygulamaları

Dijital Öyküleme 
Çalışmaları
Bilgisayarda Yazma 
Çalışmaları Sonrası 
Geri Bildirim

Kavram 
Karikatürleri

Yaratıcı Drama

Tablo 13’te yer alan bulguları incelediğimizde, öğrencilerin yazmaya yönelik motivasyonunu 
sağlamada yaratıcı yazma ve dijital ortam uygulamaları, kavram karikatürleri, planlı yazma yöntemi, 
yaratıcı drama tekniği, akran destekli yazma, otantik materyal kullanımı etkili olduğu saptanmıştır.

Duyuşsal temasında yer alan “Yazmaya Yönelik Öz Yeterlilik” alt temasına ait bulgular aşağıdaki 
Tablo 14’te gösterilmiştir:
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Tablo 14. Yazmaya Yönelik Öz Yeterlilik
Yazmaya Yönelik Öz Yeterlilik
Drama Uygulamaları Öz Öğrenmeye Dayalı 

Uygulamalar
Yaratıcı Drama Öz Düzenlemeli 

Stratejiye Dayalı 
Öğretim Modeli 

Tablo 14’te yer alan bulguları incelediğimizde, yazmaya yönelik öz yeterlilik sağlamada öz 
düzenlemeli stratejiye dayalı öğretim modeli ve yaratıcı drama tekniğinin etkili olduğu 
görülmektedir.

SONUÇ
Bu bölümde araştırmada incelenen tezlerden ortaya çıkan bulgulardan yola çıkarak oluşturulan 
sonuçlar sıralanmıştır:

Yazılı ürünleri biçim yönünden en fazla geliştiren dijital ortam uygulamalarıdır.

Dijital ortam uygulamalarından dijital hikâyenin en fazla etkiye sahip olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.

Yazılı ürünlerde noktalama işaretlerini kullanma, yazım kurallarına uygun yazma, görsel 
ögelere yer verme, biçimsel yönden düzenleme becerilerini geliştirmek için dijital ortam 
uygulamalarının kullanılabileceği söylenebilir.

Yazılı ürünleri içerik yönünden en fazla geliştiren yaratıcı yazma uygulamaları ile grafiksel 
uygulamalar olduğu görülmektedir.

Yaratıcı yazma uygulamalarından yaratıcı hikâye yazma etkinliklerinin, grafiksel 
uygulamalardan ise zihin haritası ve hikâye haritası yöntemlerinin en fazla etkiye sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yazılı ürünlerde hayali ögelere yer verme, içeriğe uygun başlık belirleyebilme, düşünme 
biçimlerine yer verme, hikâye ögelerini ve anlatım tekniklerini kullanma becerilerini 
geliştirmek için yaratıcı yazma ve grafiksel uygulamalarının kullanılabileceği söylenebilir.

Ayrıca araştırma sonuçlarına bakıldığında yazılarda kelime ve cümle zenginliğinin 
sağlanabilmesi için dijital uygulamalara, şiir çalışmalarına, drama yöntemine, yapılandırmacı 
ve akran destekli yazma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği görülmektedir.

Yazılı anlatımı duyuşsal yönden en fazla geliştiren drama uygulamaları, öz öğrenmeye dayalı 
uygulamalar ile yaratıcı yazma uygulamaları olduğu görülmektedir.

Duyuşsal alanda bulunan 3 temayı (tutum, motivasyon, öz yeterlilik) geliştirmek için yaratıcı 
drama yöntemi kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca yazmaya yönelik öğrenci öz yeterliliğini geliştirmek için yaratıcı drama yönteminin 
yanı sıra öz düzenlemeli stratejiye dayalı öğretim modelinin kullanılabileceği söylenebilir.
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THE EFFECT OF BACTERIA APPLICATIONS SHOWING ACCD ACTIVITY 
ON THE SEEDLING OF 

CUCUMIS MELO VAR. AGRESTIS SEEDS UNDER SALT STRESS 
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Abstract 
The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops Tissue 
Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications according to “Randomized Lots Test 
Pattern”. In each recurrence, the seeds were sown in glass petri dishes, 10 seeds each, on coarse filter 
paper, and watered with sterile distilled water as needed. All steps of the treatments were carried out 
under sterile conditions and the petri dishes with the seeds were kept in darkness in a climate chamber 
set at 24±2 °C. Daily observations were made and recorded in order to calculate rooting and 
germination percentage ratios of the seeds. The obtained data were analyzed by JMP statistical 
software and the average % rooting and germination values were calculated.  
The effects of the bacteria on the initial development period of Cucumis melo var. agrestis plant in 
salty conditions were investigated by coding the seeds of Cucumis melo var. agrestis plant to 
encourage plant growth. Bacteria have been isolated from Siirt ecological conditions. 3 bacterial 
strains (KF3B, KF58B and KF63C), which were found to have ACCD (1-aminocyclopropane-1-
carboxylate deaminase) activity, which were proven to be superior in laboratory tests and tests that 
determined their effects on plant growth and which are effective in terms of resistance to stress 
conditions, were used. Salt stress in the study was created by using NaCl (control, 50 and 100 mM 
NaCl). Salt concentrations were applied at the seed sowing stage and once at 3 ml. As a result of the 
research, the effect of bacteria showing ACCD activity on salt stress in Cucumis melo var. agrestis 
plant was determined. At the end of the research KF3B has the best result of applying of ACCD. Both 
germination rate and germination speed between salt levels changed by KF3B positively affect. 

Keywords: bacteria, NaCl, salt stress, seedling, Cucumis melo var. agrestis 

INTRODUCTION 
Although the genome of the melon (2x = 2n = 24) is 450-500 Mb, it has a lot of genetic diversity. 
The reason for this is that cucurbits, which have close to 750 species, are cultivated repeatedly in 
different places and at different times. There are two subspecies, one of Indian origin (C. melo ssp. 
agrestis) and the other of African origin (C. melo ssp. melo). This subspecies is divided into six 
groups: cantalupensis, inodorus, flexuosus, conomon, dudaim-chito and momordica (Pitrat et al., 
2000; Robinson and Decker-Walters 1997). Singh (2015) has evaluated 22 Cucumis melo var. 
momordica genotype with ISSR tags. Singh (2015) scanned these genotypes with 20 labels, which 
show different characteristics in fruit breakage, peeling, shape and taste, and saw that melons were 
divided into two clusters according to the UPGMA (unweighted pair group method with arithmetic 
mean) statistics. Also Singh (2015) claimed that this study provided important data in melon 
breeding and conservation. Yıldız (2014) evaluated 24 melon genotypes from Eastern and 
Southeastern Anatolia with 31 ISSR and 16 SSR tags. It was determined that the genotypes were 
divided into two main clusters. These genotypes have been suggested to be used in melon breeding 
programs. As stated in some publications published today, climate change causes drought. 
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Salinity not only disrupts soil functions, but also causes serious and serious negativities such as 
water quality, production, soil microorganism content and even soil erosion. Soils with more salt 
than normal show reductions in filtering and buffering activities against harmful substances, which 
is one of their noble functions. The decline of such ecosystem beneficial activities will of course not 
only disrupt human life and biodiversity, but also cause damage to the ecological cycle. Because the 
plants will not be able to get enough water in salty soils, and the nutrients in the soil will also be 
adversely affected, so the plants will not be fed enough. However, the concentration of ions that 
may be harmful to plants will increase (FAO, 2021). 

According to the US Department of Agriculture (1954), soils with an electrical conductivity (EC) 
above 4 mSm7cm (t=25 0C) are salt-affected soils. Bresler et al. (1982), on the other hand, it was 
determined that plants were affected from the level of 2 mSm/cm, because many fruits and 
vegetables were adversely affected in the range of 2-4 mSm/cm EC. Classification and grouping of 
salt-affected soils Egorov et al. (1977) and the methods used in the classification and diagnosis of 
the soils of the USSR (Union of Soviet Socialist Republics) and analytical data on the saturated
soils determined by the USDA (1954) were used. Salt is more effective with drought because salt is 
left in the soil colloids from the evaporating water. 

Increase in temperature triggers drought, however, when there is drought, its effect can be much 
more intense and rapid (Trenberth et al., 2014; Modarres et al., 2014). Bacteria that have such 
beneficial effects are called "Plant Growth Promoting Bacteria" as PGPB. They provide various 
benefits to the plants under both biotic and abiotic stresses. These bacteria contribute greatly to 
plant and soil health with their effects such as biopesticide, phytostimulator, biofertilizer, 
bioremidation (breakdown of chemical pollutants in the soil), biodegradation (breakdown of organic 
compounds). To overcome with the limited success in bringing technology- driven transgenics from 
the lab to the field, alternative strategies, such as the introduction of salt-tolerant microbes, are 
explored for adoption in augmenting and, as such, enhancing the growth of crops in salt-affected 
soils (Dodd and Perez-Alfocea, 2012; Etesami and Beattie, 2017; Etesami, 2018). Among them, 
plant growth-promoting bacteria (PGPB) constitutes an important class of microorganisms that 
were found effective in inducing systemic tolerance in plants to tolerate abiotic stresses (Dutta and 
Khurana, 2015; Etesami and Beattie, 2018). However, PGPR from hypersaline soils (halotolerant 
PGPR) expressing plant growth-promoting (PGP) traits were found least affected by environmental 
factors such as climate, soil characteristics, etc., and thus are more efficient in enhancing salt 
tolerance in plants than PGPR from non-saline habitats (Giongo et al., 2008; Egamberdieva and 
Kucharova, 2009; Upadhyay and Singh, 2015; Khan et al., 2016). As part of the plant–bacterial 
interaction at the rhizospheric plane, plants were found to dictate the growth of microbiota for 
driving adaptation to changing environmental conditions (Berendsen et al., 2012). While many 
excellent reviews discussed a range of diverse plant-beneficial traits of microbiota encompassing 
both bacteria and fungi (Ilangumaran and Smith, 2017; Etesami and Beattie, 2017, 2018; Backer et 
al., 2018; Egamberdieva et al., 2019), the present study is aimed at highlighting the importance of 
plant–bacterial interactions, with comprehensive inputs about the mechanistic insights that operate 
at the plant level in mitigating salt stress toward improvement in crop yield as part of the climate-
smart agricultural practices geared for feeding the ever-increasing global population.   

MATERIALS AND METHODS 
The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of Field Crops Tissue 
Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications according to “Randomized Lots Test 
Pattern”. In each recurrence, the seeds were sown in glass petri dishes, 10 seeds each, on coarse filter 
paper, and watered with sterile distilled water as needed (Figure 1). All steps of the treatments were 
carried out under sterile conditions and the petri dishes with the seeds were kept in darkness in a 
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climate chamber set at 24±2 °C. Daily observations were made and recorded in order to calculate 
rooting and germination percentage ratios of the seeds. The obtained data were analyzed by JMP 
statistical software and the average % rooting and germination values were calculated. The effects of 
the bacteria on the initial development period of Cucumis melo var. agrestis plant in salty conditions 
were investigated by coding the seeds of Cucumis melo var. agrestis plant to encourage plant growth. 
Bacteria have been isolated from Siirt ecological conditions. 3 bacterial strains (KF3B, KF58B and 
KF63C), which were found to have ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) activity, 
which were proven to be superior in laboratory tests and tests that determined their effects on plant 
growth and which are effective in terms of resistance to stress conditions, were used. Salt stress in the 
study was created by using NaCl (control, 50 and 100 mM NaCl). Salt concentrations were applied at 
the seed sowing stage and once at 3 ml. As a result of the research, the effect of bacteria showing 
ACCD activity on salt stress in Cucumis melo var. agrestis plant was determined. Nutrient Broth (NB) 
medium was used to prepare the inoculum. A loopful of 24-hour bacterial cultures previously 
developed in Nutrient Agar (NA) broth was inoculated into 100 ml of NB and incubated overnight at 
30 ºC at 150 rpm/min on a horizontal shaker. Then the mixture was diluted with sterile distilled water 
and the bacterial concentration was adjusted to 108 CFU/ml with a spectrophotometer. Cucumis melo
var. agrestis seeds were soaked in 7,5 % sodium hypochlorite for 15 minutes and disinfected, then 
washed with sterile distilled water for four times and dried. The seeds were then inoculated with the 
bacteria to be tested before sowing. The inoculation process was carried out by immersing these seeds 
in a bacterial suspension at a concentration of 108 CFU/ml for 90 minutes. Seeds that were not treated 
with bacteria for control were kept in NB diluted with sterile distilled water (Heinonsalo et al., 2004). 

Figure 1. The agrestis seeds inoculated ACCD and at salt conditons 

RESULTS 
As a result of the findings obtained, KF3B, which is one of the applied bacteria, caused statistically 
significant differences. It showed a significant effect at low saline conditions, but gave lower results 
in high saline conditions compared to control. The other bacteria, KF58B and KF63C strains, showed 
good performance in saline conditions and there was no statistical difference between them and the 
control group. As a result of this study, the performance of the bacteria was considered promising 
and it is thought that it would be appropriate to determine their advanced effects in pot and field 
studies (Table 1).  
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Table 1. Germination rate and speed under applying ACCD 

ACCD Salt Levels Germination Rate 
(%)

Germination Speed 
(%)

KF63C

Salt I 93,3 a 31,1 a

Salt II 86,6 a 28,9 a

Control 86,6 a 28,9 a

p > 0,05 > 0,05

KF58B

Salt I 96,7 a 32,2 a

Salt II 93,3 a 31,1 a

Control 86,7 a 28,8 a

p > 0,05 > 0,05

KF3B

Salt I 100 a 33,3 a

Control 86,7 ab 28,9 ab

Salt II 70 b 23,3 b

p < 0,05 < 0,05

DISCUSSION 
In the salt conditions germinating seed is very difficult. Salty is one of the most dangerous abiotic 
stress for the human life. Without using ACCD decrease germination success. Sevengör (2010) 
determined that salt-resistant genotypes can preserve their enzyme activities, noted that ACCD 
bacteria are effective on the tolerance of plants under salt conditions. The presence of bacterial 
activity in the plant tissues gave parallel results with the plant samples and that the presence of the 
bacteria could be used for salt resistance.This section should explore the significance of the results of 
the work, not repeat them. Using ACCD bacteria, which directly affects the development of plant 
underground and aboveground parts, increases the amount of biomass and product (Küçük, 2019). 
When it comes to germination, the ethylene hormone in the seed content should be controlled. 
Especially under abiotic stress conditions, ACCD bacteria have a positive effect on plant growth and 
subsequently yield by causing a decrease in the ethylene level in the seed (Samancıoğlu and Yıldırım, 
2015). Söğüt (2017) determined that bacteria had a positive effect at every developmental stage of the 
plant in the experiment with various bacteria in salt conditions. The same researcher determined that 
bacterial applications also increased the nitrogen content in the soil.  

CONCLUSION 

The use of ACCD bacteria against salinity, which is one of the most important abiotic stresses, has a 
positive effect on seed germination. 
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Abstract 

Both the statistics and data mining disciplines aim to explore the structure in data. Data mining uses 
ideas, tools, and methods from database technology and machine learning and is not heavily involved 
in some areas of interest to statisticians. However, statistical procedures play an important role in data 
mining, especially model development and measurement processes. Recently, some data mining 
methods and algorithms have begun to be applied intensively in statistical analysis. One of these 
algorithms is the apriori algorithm. Apriori is an efficient algorithm used in data mining. Apriori is an 
algorithm for association rule learning over databases. It proceeds by identifying frequently used items 
in the database and expanding the item to larger and larger sets of items as long as these itemsets 
appear frequently enough in the database. The rules created by the apriori algorithm make it easier for 
the user to understand the result and apply it further. Association rules are usually required to meet the 
minimum support as well as the minimum confidence set by the user. 

In this study, the apriori algorithm, which is generally preferred for market basket analysis, was used 
to analyze the preference patterns of the participants in multiple-choice questions that are frequently 
applied in survey research. The question for the analysis was drawn from the “Ornamental plant 
perceptions of students at Siirt University”. In the study, the apriori algorithm has been applied using 
the R program. 

Keywords: Association rules, student preferences, data mining

INTRODUCTION 

Data mining methods that analyze the co-occurrence of events are called Association Rules. These 
methods introduce coexistence rules with certain probabilities. Association rules are an approach that 
supports future studies by analyzing past data and detecting association behaviors in these data. 
Association rule is the rules that reveal the relation of the levels in the variables with each other 
(Altunkaynak, 2017). In the Association Rule, the relation between the items is calculated by the 
criteria of support and confidence. The support criterion tells how frequent the correlation between the 
items in the data, and the confidence criterion tells how likely Y item will be together with X item. In 
order for the unity of the two elements to be important, both support and trust criteria should be as 
high as possible. The problems here are related to multiple-response variables. Since such applications 
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are widely used to determine the shopping habits of customers, it is also known as basket analysis and 
is an important subject of customer relationship management (Altunkaynak, 2017). Apriori is a 
famous, and widely-used, algorithm for mining frequent itemsets (Agrawal et al., 1993). The apriori 
algorithm, which has many applications in the field of agriculture, has also been used in the extraction 
of association rules in different soil types and estimation of flood areas (Fathima and Geetha, 2014; 
Geetha, 2015; Harun et al., 2017; Yan et al., 2018).  

In this study, our aim is to create association rules for questions with multiple choice answers, which 

are widely used in surveys, by using the apriori algorithm, and to interpret these results. 

MATERIALS AND METHODS 

The study material consisted of a multiple-choice question of the "Ornamental plant perceptions of 

students at Siirt University" questionnaire applied to Siirt University students. The question was 

answered by 289 students. The question and answer options are as follows: 

“Which of the following statements best describes your perception of growing plants at home? (4 

options must be chosen)”

o Time consuming  
o Healthy 
o Expensive 
o Dirty 
o Complex 
o Useful 
o Social 
o Interactive 
o Space requiring 
o Unattainable 
o Colorful 
o Culinary 

RESULTS 
Box Plot of the items chosen by the students are as follows (Figure 1). Here, although more than 

half of the students named ornamental plants colorful and healthy, few students named them 

complex, dirty, unattainable and interactive.  
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Figure 1. Frequency distribution of multiple responses 

10 of the choices made by the students are given in Table 1. Here, the options chosen by the student 

are shown with 1 and those not selected with 0.

Table 1. Transformed data set 
Time 
consumin
g

Health
y

Expensiv
e

Dirt
y

Comple
x

Usefu
l

Socia
l

Interactiv
e

Space-
requirin
g

Unattainabl
e

Colourfu
l

Culinar
y

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0
0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

After running the R code for the Apriori algorithm, we can see the following output, specifying the 

288 strongest association rules, based on the support (minimum support of 0.5), confidence 

(minimum confidence of 0.9), and lift, along with mentioning the count of times the products occur 

together in the transactions (Table 2). Here, as an example, we can interpret the rule [9] as follows:

In response to the question ‘Which of the following statements best describes your perception of 
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growing plants at home?’, the rate of those who chose ‘colored’ and did not choose ‘dirty’ was 0.51 

(Support), and the rate of those who did not choose ‘dirty’ among those who chose ‘colored’ was 0.95 

(Confidence), the rate of those who choose ‘colored’ and those who do not choose ‘dirty’ is 1.07 (lift) 

times the rate of not choosing ‘dirty’ among all participants.

Table 2. Some of association rules 
No Ihs Rhs Support     Conf denc

e
Coverage L ft Coun

t

[4]   {Healthy=1} =
>    

{Complex=0
}

0.508650
5

0.9483871  0.536332
2

1.066474
2  

147

[5]   {Healthy=1}   =
>

{D rty=0} 0.515570
9

0.9612903  0.536332
2

1.052321
6  

149

[6]   {Healthy=1}   =
>

{U=0}     0.508650
5

0.9483871  0.536332
2

1.030390
5  

147

[7]   {Healthy=1}   =
>

{I=0}     0.505190
3

0.9419355  0.536332
2

1.015743
9  

146

[8]   {Colourful=1
}              

=
>

{Complex=0
}     

0.501730
1

0.9177215  0.546712
8

1.031990
3  

145

[9]   {Colourful=1
}              

=
>

{D rty=0} 0.522491
3

0.9556962  0.546712
8

1.046197
7  

151

[10]  {Colourful=1
}              

=
>

{U=0}     0.519031
1

0.9493671  0.546712
8

1.031455
2  

150

[11]  {Colourful=1
}              

=
>

{I=0}     0.532872
0

0.9746835  0.546712
8

1.051058
0  

154

[38]  {D rty=0, 
Colourful=1}  

=
>

{I=0}     0.508650
5

0.9735099  0.522491
3

1.049792
4  

147

[39]  {I=0, 
Colourful=1}  

=
>

{D rty=0} 0.508650
5

0.9545455  0.532872
0

1.044938
0  

147

[40]  {U=0, 
Colourful=1}  

=
>

{I=0}     0.505190
3

0.9733333  0.519031
1

1.049602
0  

146

[41]  {I=0, 
Colourful=1}  

=
>

{U=0} 0.505190
3

0.9480519  0.532872
0  

1.030026
4

146

In Table 2, some rules about the options are given as an example. Here we can narrow down the 

number of rules by increasing the support and confidence value even more. 

CONCLUSION 

Association rules are derived from frequent itemsets. The apriori algorithm is an efficient algorithm 
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for finding all frequent itemsets. The apriori algorithm implements level-wise search using frequent 

item property. The use of apriori algorithm in multiple choice survey questions not only generates 

association rule, but also reveals reliable answer numbers with high support and confidence score. 

According to the results here, the questions are better interpreted. As a result, it can be suggested to 

use the apriori algorithm in the analysis of such questions in the future. 
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Abstract 

According to some authors, development of the resistance against anthelmintic drugs is the 
inevitable and the sooner or the later, the mutant species are going to arise that will not be able to be 
eliminated with present drugs. Before that day comes, it is necessary to be discovered reliable and 
reachable new anthelmintics which can be used with the same aim. Computational methods, in the 
investigating of the appropriate drug scaffolds, has been getting rise to a more significant place. In 
this study, an in silico scenario was designed in order to detect the drug candidates which will be 
able to be used in case of a probable resistance development. Mebendazole (MBZ) being one of the 
most popular anthelmintics and β-tubulin protein as the known target of the drugs in benzimidazole 
groups were chosen for docking simulation. In the new condition, free energy of binding was 
counted against both MBZ and potent herbal ligands by taking account the new amino acid and 
along with three dimensional structural change in the result of single nucleotide polymorphism in 
the specific positions that are known to be related with resistance development. As the result, in the 
ligands that tried in this study, arteannuin-B is the unique herbal ligand will be able to more 
effective than MBZ in a probable resistance development and it plays role as a successful inhibitor 
in the case of E198G mutation. According to these results it can be very important that in vitro
application of this computational study should be made and arteannuin-B should be taken into 
advance studies in terms of offering new useful data in the case of real resistance development. 

Keywords: anthelmintic resistance, molecular docking, herbal ligands, single nucleotide mutations. 

INTRODUCTION 

Just like it had been written thousands of years ago in Nineveh tablets and Papyrus Ebers of Ancient 
Egypt, as like it had been read from antique prescriptions of China, as like Persian Medicinist Razi  
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reported and as like being written in the magnificent Canon of Sheikh-ul-Reis Avicenna, when the 
right herb is chosen it makes people healthy. Hundreds of plants that are passed without paying 
attention are good for mortal diseases. However, even today the person seeking healing sees it, but 
passes by.  

A plant known as “green herb” in China (Willcox et al., 2004), are being cropped to large areas by 
considering it is good for SARS now  (Nair et al., 2021); years ago,  it had also been carried to wide 
geographies of world because it heals malaria, and it had been prevalent as a cultivated plant. 
Although Artemisia annua L., which is also rumored to be named after the angry Queen Artemis for 
its bitter taste (Willcox et al., 2004), is much popular because of its artemisinin substance, it 
consists a more potent compound than artemisinin: Arteannuin-B against a global health problem 
nematodes. 

Only nine out of thousands of herbal molecules awaiting discovery were investigated in this study 
by molecular modeling, as new solutions in the event of resistance to anthelmintics. Some 
researchers depict that resistance development to anthelmintics is inevitable (Sargison et al., 2012). 
Actually, understanding of the arising of resistance development, even if years later, to some 
anthelmintic drugs had sold in market strengthens this thesis. This period is 7 years for Ivermectin, 
3 years for Thiabendazole, 4 years for Moxidectin, 9 years for Levamisole, and 17 years for 
Phenothiazine (Kaplan, 2004). Mebendazole, one of the most popular anthelmintic drugs on the 
market today, continues to be useful in some cases of resistance development, for example, it can 
inhibit the mutant protein in the case of the Phe200Tyr mutation seen in Necator americanus 
(Diawara et al., 2013). Mebendazole is also donated in millions of tablets to large geographies 
where helminthic infections are common (WHO, 2020). However, the fact that resistance to 
Vancomycin is seen as an antimicrobial disaster forces us to consider a similar anthelmintic 
scenario. In a world where there are approximately 2 billion people infected with various 
nematodes, especially with soil transmitted helminths, what will be done when the most commonly 
used antinematodal drugs are not useful? 

In this study, in the β-tubulin protein of Caenorhabditis elegans species, some point mutations 
related to resistance development were created and the 3-dimensional (3D) structures of the proteins 
in the new condition were predicted and these structures were investigated in terms of inhibition by 
Mebendazole and some herbal ligands by in silico docking simulations. Although C. elegans is not 
a parasitic species in humans, the β-tubulin protein is an antinematodal target protein containing 
conserved regions and showing great similarity in different organisms (Figure 1). The main 
purpose of this study is to investigate which of a new ligand that can be used in case of resistance 
development and can be obtained from plants, with both the plants selected with the experience of 
the traditionalists and the ongoing simulations of the innovators in computational environment. 
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A                                                                                     B 
Figure 1. A) Comparison of 3D structures of β-tubulin proteins belonging to four different 
organisms with superimpose. Yellow color: β-tubulin of human, purple: of Haemonchus contortus,
red: of Syphacia muris, turquoise: of Enterobius vermicularis. The four proteins in the figure seem 
to overlap very well. Although there is a significant difference at the N-terminal end due to the 
difference in sequence lengths of the proteins, the other parts are largely overlapped because β-
tubulin is mostly composed of conserved sequences. B) Alignment of fasta sequences and display of 
matching regions. 1OJ0 represents H. contortus, EV_βtubulin: E. vermicularis, SM_βtubulin: S. 
muris, and 6e7c_beta: human β-tubulin fasta sequences. 

MATERIALS AND METHODS 
Performing of functional mutations for resistance development 
Some mutations related to benzimidazole resistance in β-tubulin protein have been described by 
Diawara et al. (2013). Two of these are mutations in the 198. and 167. amino acids of β-tubulin. In 
addition, it has been shown by Tripathi et al. (2016) that the development of resistance to the 
anticancer drug Paclitaxel is due to the conversion of leucine to methionine at the 225 amino acid β-
tubulin. Therefore, 198., 167., and 225.  positions on the amino acid sequence of β-tubulin were 
chosen to be mutated in our study (Figure 2). The β-tubulin Fasta sequence of Caenorhabditis 
elegans was obtained from UniProt (The UniProt Consortium, 2021). 167., 198., and 225 amino 
acids on the protein sequence were detected. Triplet codons encoding these amino acids were 
investigated. Three transitions were created in silico in order to create point mutations that may 
result from incorrect base pairing during the replication of DNA. As a result of these transitions, a 
selection was made from among the amino acids to be encoded by the new codons. Of the four 
newly created mutant protein sequences, glutamine → glycine at the 198. residue in the E198G 
mutant, phenylalanine → leucine at the 167. residue in the F167L mutant, phenylalanine → tyrosine 
at the 167. residue in the F167Y mutant and leucine → methionine at the 225. residue in the L225M 
mutant were converted. 

Figure 2. Display of active sites and mutated points in C. elegans β-tubulin protein fasta sequence. 
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The orange regions represent residues interacting with the ligand in the active region of the protein 
and residual mutated points within the blue circle.

Homology modeling 
After generating four different mutant protein sequences (E198G, F167L, F167Y and L225M) with 
a single nucleotide change, homology modeling was performed with the help of the SWISS-
MODEL web server in accordance with the assumption that this mutation may cause a change in 
the three-dimensional structure (Waterhouse et al., 2018). The-tubulin structure (ceβ-tubulin) of C. 
elegans was obtained in crystalline form from Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb) (PDB 
ID: 6E88, Resolution: 4.8 Å, Chaaban et al. , 2018). This crystalline structure was used as a 
template and mutant sequences were modeled in the presence of this template. 

Preparation of Proteins 
The Discovery Studio 2020 Client (Dassault Systèmes Biovia Inc., 2020) program was used for the 
preparation of the proteins. For the selection of β-tubulin from the 6E88 coded polymerized 
microtubulin structure, the structure with the same starting sequence as the mutant protein was 
determined. The B chain was retained and other polypeptides, heteroatoms and GDP molecules 
were deleted. Since the mutant β-tubulin 3D structures created by homology modeling were also 
found with GDP, the GDP molecules in them were also deleted. All hydrogens were added. The 
histidine residues were checked manually to make sure there were no missing atoms. Proteins were 
optimized with the "Clean Geometry" tool. Also, Charm Forcefield was applied. 

Preparation of Ligands
The selection of herbal ligands to be used in this study depended on the results of our previous 
study. In our previous study, 52 herbal bioactive components and 5 synthetic anthelmintic drug 
molecules in four different plant species. (Artemisia annua L., Rubus canescens DC., Momordica 
charantia L. ve Origanum vulgare subsp. hirtum) had been researched against Haemonchus 
contortus β-tubulin (hcβ-tubulin) protein, Ascaris suum Succinate dehydrogenase enzyme and 
Rattus norvegicus Carnitine Palmitoyltransferase II (rnCPT II) enzyme in terms of their inhibitions. 
According to the Ki values found, the 10 most potent ligands were selected to be evaluated for their 
inhibition to mutant β-tubulin proteins in this study. These ligands; Mebendazole (also the control 
drug), arteannuin-B, cucurbitacin-B, charantadiol A, momordicin II, eriocitrin, apigenin, diosmetin, 
oreganol and 9,12,15-octadecantrienoic acid methyl ester (Figure 3). 3D structures of the selected 
ligands were obtained from the PubChem (Kim et al., 2021) database in sdf format. It was 
converted to pdbqt format with the OpenBabel program (O'Boyle et al., 2011).  

Mebendazole Momordicin II

9,12,15-
octadecantrienoic 
acid methyl ester

Apigenin Arteannuin-B
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Charantadiol A Cucurbitacin-B
Diosmetin Oreganol Eriocitrin

Şekil 3. Molecular structures of selected ligands 

Molecular Docking 
Docking simulations were performed using both Linux and Windows operating systems on an Asus 
laptop computer with Intel core processor (2GB RAM). ADT (Huey et al., 2007; Morris et al., 
2009) program was used in the preparation of parameter files. The dielectric constant was set to 10, 
ionic strength 0.145, grid box dimensions 60x60x60 and grid point 0.375Å. The maximum number 
of generations was 27,000 and the maximum number of evaluations was 2,500,000. Lamarkian 
genetic algorithm was used. The Autodock4.2 program (Morris et al., 1998) was chosen for the 
docking procedure. The docking simulation was carried out with 10 runs. 

RESULTS 
The results of this study are shown in Table 1. Among the ligands tested, those who had given 
available results against hcβ-tubulin also gave better results against ceβ-tubulin compared to other 
ligands. These ligands are Mebendazole, apigenin, arteannuin-B, diosmetin and oreganol. As shown 
in Table 2, eriocitrin, cucurbitacin-B, charantadiol-A and momordicin II do not inhibit both wild-
type and mutant ceβ-tubulins. The most striking result in the table is that, with a binding energy of -
9.16 kcal/mol, MBZ has a much better binding mode in the L225M mutant compared to that in the 
wild type protein. This result indicates that even if there is a development of resistance to 
antinematodal drugs with the L225M mutation, MBZ can solve this problem. In fact, MBZ showed 
good inhibition for all mutant proteins in this study. However, in the E198G mutation, arteannuin-B
performed even better than MBZ in terms of β-tubulin inhibition. While the ΔG value of MBZ with 
mutant (E198G) β-tubulin was calculated as -8.1 kcal/mol, it was found to be -8.45 kcal/mol for 
arteannuin-B. Figure 4A shows the positions of MBZs in ceβ-tubulins (wild and mutant types). The 
first thing that strikes in this figure is that the drugs are positioned in an almost overlap mode. The 
excellent overlap of the 5 proteins shown in the figure with the superimpose shows that there is no 
significant change in the secondary structures of the four mutant proteins, whose 3D structures are 
predicted by homology modeling using the SWISS-MODEL web server after single nucleotide 
change. However, it is observed that some loop structures diverge from their wild type normal 
coordinates with a slight difference. Figure 4B shows the placement of arteannuin-B in proteins as 
a result of docking simulation with wild-type ceβ-tubulin and mutant E198G. In this figure, the 
places of 167., and 198. amino acids are marked with yellow in the proteins. It is seen that these 
positions stay quite close to the ligands. Arteannuin-B, shown by the pink ball-and-stick model in 
the figure, is located in the position where it was docked with the wild-type protein and is closer to 
the 167. amino acid. Artennuin-B, shown in blue, is in the position where it was docked with the 
E198G mutant and is close to the 198. amino acid. It interacts with both the 167. amino acid and 
TYR200 at both positions as shown in Figure 5.  
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F gure 4. Super mpose overlap of w ld type and mutant β-tubul ns. A) W ld type orange, 
E198G l lac, F167L l ght yellow, F167Y turquo se and L225M l ght green. Mebendazoles, the 
l gands n the center, are shown n the pos t on where they are placed and w th the same color 
as the prote n w th wh ch they are placed as a result of the dock ng s mulat on. B) W ld-type β-
tubul n l lac, E198G n turquo se and 167.,  and 198. res dues are shown n yellow color, w th 
dark p nk ball and st ck model, arteannu n-B s shown as a result of dock ng w th w ld-type 
prote n and blue color arteannu n-B s shown n the reg on where they are placed as a result of 
dock ng w th E198G. C) The pos t ons and colors of MBZs n prote ns as a result of the 
super mpos t on, as n F gure 4A, the overlapp ng tubul ns are n ra nbow colors w th the l ne 
r bbon style. D) In a closer d splay of the l gands n F gure 4B, th s t me w ld-type docked 
arteannu n-B s seen n yellow ball and st ck, and arteannu n-B docked w th mutant E198G n 
turquo se color.

In F gure 4C, the orange (w ld type) MBZ appears to be n a sl ghtly d fferent reg on from the 
other MBZs, and the l ght green MBZ, wh ch has g ven very well results w th L225M, seems 
to have adapted to the prote n by pos t on ng at the center. The mage of the poss ble locat ons 
of arteannu n-B n the w ld-type and E198G mutant prote n n F gure 4D shows that ts new 
pos t on n E198G g ves arteannu n-B an mportant opportun ty for energy reduct on (shown n 
turquo se color) and strong nteract ons.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 746 June 1-2, 2021



A B 

C D
F gure 5. Compar son of poss ble nteract ons between Arteannu n-B and w ld-type β-tubul n 
and E198G mutant as a result of dock ng s mulat on. The dashed l nes represent the 
nteract ons and the numbers on them represent the d stances as Å. A) W th the w ld type 3D 

representat on, arteannu n-B ball-rod model, the res duals t nteracts w th the th n rod model, 
B) W ld type and a dense network of π-alkyl nteract ons represented by p nk l nes n 2D 
representat on. C) In 3D representat on w th E198G mutant, prote n secondary structure n 
ra nbow colors as n F gure 5A. D) The π-s gma bond s shown w th purple l nes at 3.63 Å 
length formed by TYR200 and arteannu n-B n 2D representat on by E198G.

Figure 5A shows the residues where arteannuin-B interacts in wild-type ceβ-tubulin, and the 
location in an area surrounded by α-helices at the binding site of rainbow-colored protein. In 
addition to the SER168 residue, where it is closest and has a strong polar interaction at a distance of 
2.82Å, it also makes van der Waals interactions with other polar residues TYR200, THR232, 
THR136, HIS137, and CYS12. It appears to make π-alkyl interactions at distances ranging from 
3.61 Å-5.44 Å with MET233, ILE16, PHE167, VAL229, ILE202 and VAL169. (Figure 5B). At its 
location in the mutant E198G in Figure 5C, it is stayed between the three α-helices and the two 
loop structures (shown in blue and orange). While Artennuin-B made π-alkyl interactions with 
PHE167, ALA254, VAL236, LEU253, and MET257 in these α-helices, it formed both π-alkyl and 
π-sigma bonds with TYR200 on the β conformation. A hydrogen bond of 2.26 Å in length was 
formed with SER165 on another β conformation (Figure 5C and Figure 5D). As for PHE266, 
VAL258, ASP197, ILE163, and LEU250 are residues which it makes van der Waals interactions. 
As shown in Figure 5D, when the polar glutaminyl residue is replaced by apolar glycinyl in the 
198. position, arteannuin-B placed in a different position in the binding site of the protein, forming 
a π-sigma bond with TYR200.  Although Arteannuin-B is a small molecule compared to MBZ, its 
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numerous interactions have shown it to be a successful inhibitor candidate. 

Table 1. ΔG values (kcal/mol) and K  values (μM) of nh b tor cand dates w th res stance prote n 
W ld Type E198G F167L F167Y L225M

Molecule K ΔG K ΔG K ΔG K ΔG K ΔG

Mebendazole* 0.3073 -8.88 1.16 -8.10 0.3467 -8.81 0.3806 -8.76 0.1932 -9.16

ODTAME 20.87 -6.39 48.07 -5.89 13.92 -6.63 12.49 -6.69 35.89 -6.06

Ap gen n 16.60 -6.52 6.22 -7.10 8.48 -6.92 8.16 -6.94 4.98 -7.23

Arteannu n-B 2490 -3.55 0.6426 -8.45 8.22 -6.94 8540 -2.82 1950 -3.70

Cucurb tac n-
B

- +81.81 843630 -0.10 - +22.27 - +50.29 - +38.19

D osmet n 7.59 -6.98 4.46 -7.30 10.68 -6.78 5.05 -7.23 2.12 -7.74

Er oc tr n - +28.90 - +16.40 - +31.93 - +75.24 - +46.93

Charantad ol-
A

- +25.11 291540 -0.73 - +9.83 - +33.28 - +12.67

Momord c n 
II

- +111.8
8

- +40.09 - +29.77 - +94.55 - +69.24

Oreganol 325.55 -4.76 141.76 -5.25 4.64 -7.28 1580 -3.82 41.08 -5.98

    ΔG: Free energy of b nd ng (kcal/mol), K : Inh b t on constant, ODTAME: 9,12,15-
octadecantr eno c ac d methyl ester, Mebendazole*: drug control, W ld Type: C. elegans β-tubul n 
(ceβ-tubul n) (PDB ID: 6E88, B-cha n)

DISCUSSION 
The problem of drug resistance development in helminthic infections can be seen as a medical 
nightmare even in the 21st century, if it has a similar destiny with neglected tropical diseases. 
Attention is drawn to the approaching danger especially in cases such as Oncocerca volvulus
infection where there is only one drug option (Osei-Atweneboana et al., 2007). Although arteannuin-
B stands out as a promising herbal molecule in this study in which inhibition against some mutant 
proteins was investigated with molecular modeling tools, it seems necessary to expand the scope of 
such studies with more ligands and mutant proteins in order to find suitable inhibitors. Tripathi et al. 
(2016) showed that the L225M mutation on human β-tubulin is related to Paclitaxel resistance. 
Interestingly, in our study, the L225M mutation made β-tubulin more sensitive to Mebendazole. 
However, we should state that these in silico results should also be investigated in vitro. The point 
mutations, although hitting residues in the binding site, as shown in Figure 2, did not cause a 
significant change in the three-dimensional structure of the protein but still made a difference in their 
interactions with the ligand as understanding from superimpose results. Of the four mutants we 
tested, the E198G mutant appeared to be a candidate for a resistant variant. The other three mutants 
were not associated with the development of resistance to MBZ. 
Considering the existence of valuable researchers and well-equipped laboratories doing research 
against resistance development all over the world, it seems that it is time to wake up. 

CONCLUSION 
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MBZ continued to be inhibitors for the mutant β-tubulin proteins produced in this study. Although 
its inhibition ability was weakened in the E198G mutant, it was predicted that it could still be used as 
a drug. Arteannuin-B found in Artemisia annua L. was found to be more effective than MBZ against 
the E198G mutant in the in silico experiment. Arteannuin-B is a potential antinematodal drug 
candidate that should be evaluated in case of resistance to antinematodal drugs. It would be useful to 
isolate this molecule from A. annua L. and investigate in more detail by in vitro experiments. 
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Özet

Dünya nüfusu içerisinde her 10 kişiden 1’i buğday alerjisi, glüten intoleransı, çölyak hastalığı 
rahatsızlıklarından mustariptir. Glüten hassasiyetleri içerisinde en ağır seyreden rahatsızlık olan 
çölyak hastalığı buğdayın gliadin fraksiyonuna, çavdardaki prolamin ve sekalin fraksiyonlarına, 
arpadaki hordein fraksiyonuna ve yulaftaki avidin fraksiyonuna karşı ömür boyu süren bir çeşit 
intoleranstır. Çölyak hastalığından muzdarip kişilerde glüten alımına tepki olarak bağırsakta 
iltihaplanmalar ve bu iltihaplanma durumunun bir sonucu olarak da demir, folik asit, kalsiyum, yağda 
çözünen vitaminler gibi pek çok besinsel bileşimin emiliminde yetersizlikler yaşanabilmektedir. 
Çölyak hastalığı olan hastalar için mevcut tek tedavi, glüten içeren gıda ürünlerinin ömür boyu 
tüketilmemesidir.

Bununla birlikte son yıllarda glütensiz diyet sektörü Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 
tüm dünyada büyük gelişme göstermiştir. Darı, mısır, amarant, karabuğday ve kinoa gibi yalancı tahıl 
tohumları glütensiz diyetlerin ana bileşenleri arasında yer almaktadır. Glüten içermeyen tohumlardan 
üretilen gıdalar ile, buğday gibi ana tahıl tohumu sayılan ve glüten içeren tohumlardan üretilen gıda 
maddeleri arasında besinsel açıdan büyük fark olmamasına rağmen glüten içermemelerinden dolayı 
kalite anlamında daha az tercih edilme gibi bir dezavantaj görülmektedir. Glütenin yapıya 
kazandırdığı özellikleri nişasta, gum ve enzim gibi takviyelerle kazandırma çalışmalarınınsa dengesiz 
bir besinsel bileşim oluşturma gibi bir potansiyeli söz konusudur.  

Bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı; glütensiz gıda formülasyonlarının geliştirilmesinde yaygın 
olarak kullanılan güncel tahıl tohumlarına ilişkin genel bir bilgilendirme yapmak, bu tohumların 
karakteristik ve fonksiyonel özellikleri ile söz konusu tahıl taneleri kullanılarak üretilen çeşitli gıda 
ürünlerine ilişkin örnekler verilmesi olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Glütensiz gıda, amarant, darı, kinoa
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THE USE OF AMARANTH, MILLET AND QINOA IN GLUTEN-FREE FOOD 
PRODUCTS 

Abstract 

The population of world suffering from celiac, gluten intolerance, and wheat allergy is 1 in every 10 
people. Celiac disease, which is the most severe disease of gluten sensitivity, is a lifelong intolerance 
to the gliadin fraction of wheat, the prolamine and secalin fractions in rye, the hordein fraction in 
barley, and the avidin fraction in oats. People suffering from celiac disease may experience 
inflammation of the intestine in response to gluten intake and as a result of this inflammation, 
deficiency in the absorption of many nutritional compounds such as iron, folic acid, calcium, and fat-
soluble vitamins. Lifetime avoidance of gluten-containing food products is the only treatment 
available for patients with celiac disease. 

However, in recent years, the gluten-free diet sector has made a great progress all over the world, 
especially in the United States. Pseudocereal grains such as millet, corn, amaranth, buckwheat and 
quinoa are among the main components of gluten-free diets. Although there is no major nutritional 
difference between foods produced from gluten-free seeds and gluten containing seeds, there is some 
disadvantage that they are less preferred in terms of quality because they do not contain gluten. Efforts 
to add the properties of gluten to the structure with supplements such as starch, gum and enzymes 
have the potential to create an unbalanced nutritional composition. 

Considering all this information, the aim of this study is; to give a general information about the 
current cereal seeds, which are widely used in the development of gluten-free food formulations, the 
characteristic and functional characteristics of these seeds and to give examples of various food 
products produced using the mentioned cereal grains.  

Keywords: Gluten-Free foods, amaranth, millet, quinoa 

1. Giriş

Tüketicilerin sağlıklı ve zinde bir hayat için beslenmenin ne kadar önemli olduğuyla ilgili bilinç 
düzeyi günden güne artmaktadır. Gastroenterolojik rahatsızlıklara konulan gelişmiş tanılar da gıda 
eğilimlerinin yönlenmesinde önemli rol oynamaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yüzyılın başından 
itibaren büyüme gösteren glütensiz gıdalara yönelik market hacmi, nispeten yeni bir sektör olmasının 
da etkisiyle henüz geniş bir ağa sahip değildir. Glütensiz gıdalara yönelik talebin artmasında tanı 
koyulmuş çölyak hastası sayısının artması ana faktörlerden biri olarak belirtilebilir. Çölyak hastalığı 
buğdayın gliadin fraksiyonuna, çavdardaki prolamin ve sekalin fraksiyonlarına, arpadaki hordein 
fraksiyonuna ve yulaftaki avidin fraksiyonuna karşı ömür boyu süren bir çeşit intoleranstır. Çölyak 
hastalığından muzdarip kişilerde glüten alımına tepki olarak bağırsakta iltihaplanmalar ve bu 
iltihaplanma durumunun bir sonucu olarak da demir, folik asit, kalsiyum, yağda çözünen vitaminler 
gibi pek çok besinsel bileşimin emiliminde yetersizlikler yaşanabilmektedir. Çölyak hastalığı için tek 
etkili tedavi hastanın yaşamı boyunca glütensiz bir diyete sıkı sıkıya bağlı kalmasıdır, bu şekilde 
zamanla mukoza dokusunda klinik iyileşmeler de gözlenebilmektedir. Glütensiz gıdalara asıl ilgi 
çölyak hastaları tarafından gösterilse de buğday alerjisi ve glüten duyarlılığı gösteren kişiler de glüten 
içermeyen gıda tüketme eğilimi göstermektedir (Jnawali ve ark., 2016). Ayrıca glüten hassasiyeti 
bulunmadığı halde glütensiz gıdaların daha sağlıklı olduğuna kanaat getirip diyetini glütensiz gıdalarla 
dizayn eden kişilerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır (Rosell ve Matos, 2015). Sebep her ne olursa 
olsun glütensiz yiyecek ve içeceklerin tüketimine yönelik artan bir ilgi olduğu açık olup bu artışın 
gelecekte de devam edeceği öngörülmektedir (Woomer ve Adedeji, 2021). Bu gelişmeler yenilikçi 
gıda geliştirmeye yönelik araştırma yapan kişiler için önemli bir fırsat olup aynı zamanda çeşitli 
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zorlukları beraberinde getirecek bir durumdur.

Glüten; buğday, arpa, çavdar ve bazı yulaf çeşitlerinin endosperminde bulunan bir proteindir. Latince 
“yapışkan” anlamına gelen glüten kelimesinden türetilmiş olan glüten birçok gıda ürününde başta 
viskoelastikiyet olmak üzere işlevsel özelliklerden sorumludur. Glüten en çok ekmekteki hacim artışı 
ve gözenekli yapıdaki rolüyle bilinmektedir (Brockow ve ark., 2015).

Yapılan bir araştırmaya göre glütensiz gıda ürünlerinin dünya çapında pazar hacminin 2017 yılında 
4,63 milyar dolar olarak gerçekleştiği ve bu değerin 2023 yılında 6,47 milyar dolara ulaşmasının 
beklendiği ifade edilmektedir (Woomer ve Adedeji, 2021). The National Health and Nutrition 
Examination Surveys (NHANEs) tarafından yapılmış başka bir araştırmada ise çölyak rahatsızlığı 
bulunmadığı halde glüten tüketmekten kaçınan kişi sayısının 2009 yılına kıyasla 2014 yılında üç 
katına ulaştığı belirtilmiştir. Glütensiz gıdalara yönelik bu artan ilginin dikkate değer sebeplerinden 
biri de glüten tüketiminin uzun vadede çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabileceğine dair gelişen 
algıdır. Bu bilgilerin ışığında glütensiz ürün piyasasını sadece çölyak hastalarının değil astım, 
hiperaktiviteye bağlı dikkat problemleri, çeşitli bağırsak sorunlarına ilişkin semptomlarla glütenin 
ilişkili olduğunu düşünen kişilerin de yönlendirdiği yorumu rahatlıkla yapılabilir.  
Diyetini glütensiz ürünlerle oluşturan bireylerde beslenme yetersizliği görüldüğüne dair çeşitli 
çalışmalar bulunmaktadır (Ciacci ve ark., 2015, Vici ve ark., 2016). Rosell ve Matos (2015) tarafından 
yapılan bir çalışmada; çölyak hastalığı bulunan kişilerin %20-38’inin yetersiz beslenme sebebiyle bir 
komplikasyon yaşadığı, bu komplikasyonlara glütensiz ürünlerden oluşan dengesiz bir diyetin sebep 
olmuş olabileceği belirtilmektedir (Rosell ve Matos, 2015). Bu sebeple beslenme rutininden kişisel bir 
tercih olarak bir besin grubunun çıkarılması durumunda kesinlikle bir hekimden destek alınması 
gerektiği belirtilmektedir. Düzenli hekim ziyaretleri sayesinde gereksinim duyulan besin bileşenlerinin 
yetersizliği durumunda erken teşhis konulabilecektir.

2. Glütensiz Tohumlar 
Glütensiz gıda ürünlerine olan talep arttıkça glüten içermeyen tahıl tanelerinin besinsel bileşimi, 
sindirilebilirlikleri ve bu tahıllar kullanılarak gerçekleştirilebilecek uygulamalara yönelik araştırmalar 
da artış göstermiştir. Genel olarak bu taneler yetiştikleri coğrafyadaki geleneksel pişirme teknikleri 
kullanılarak gıda ürününe dönüştürülmektedir. Ancak son zamanlarda kinoa, teff, amarant gibi 
glütensiz tahıl taneleri kullanılarak kahvaltılık gevrekler, muffin keklerin üretildiği görülmektedir. Bu 
yenilikçi gıdalarda yapılan bazı araştırmalar, glütensiz tahıl tanelerinin zannedildiğinin aksine besinsel 
açıdan yetersiz olmadığını, glütensiz özellikteki bazı tohumların; buğday, arpa gibi glütenli 
muadilleriyle üretilen gıda ürünlerine kıyasla hem daha zengin besinsel bir bileşime sahip olduğunu 
hem de insan sağlığı üzerine pek çok olumlu etkisi bulunan fitokimyasallar açısından zengin olduğunu 
göstermiştir (Dykes ve Rooney, 2007). Glütenin yapısal özellikleri ve ürüne kazandırdığı nitelikler 
göz önünde bulundurulduğunda glütensiz tahıl tanelerinden duyusal kalitesi yüksek gıda ürünü 
geliştirmek büyük bir zorluk halini almaktadır. Ancak nişasta ve bazı hidrokolloidlerin kullanımıyla 
bu zorluk aşılabilir bir hal kazanmıştır (Habiyaremye ve ark., 2017). 

Glütensiz gıda ürünlerinin geliştirilmesinde sıklıkla kullanılan ve bilinirliği fazla olan bazı glütensiz 
tahıl tanelerinin buğday tanesiyle besinsel bileşim açısından kıyaslanmasına yönelik bilgiler Tablo-
1’de özetlenmiştir (Woomer ve Adedeji, 2021).

Tablo 3: Glütensiz Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesinde Yaygın Olarak Kullanılan Tanelerin Buğday 
Tanesiyle Besinsel Bileşim Açısından Kıyaslanması (Woomer ve Adedeji, 2021)
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Tahıl Protein (g) Lipit (g) Ham Lif (g) Karbonhidrat (g) Kaynak

Buğday 11,6 2 2 71 Saleh ve ark., 2013

Amarant 13,6 7 6,7 65,25 Caselato-Sousa ve Amaya-
Farfan 2012

Proso
Darısı 12,5 3,5 5,2 63,8 Saleh ve ark., 2013

Kinoa 16,7 5,5 10,5 74,7 Wright ve ark., 2002

2.1 Amarant (Amaranthus spp.)
Amarant İnka, Maya, Aztek gibi çok eski uygarlıkların tükettiği küçük, yuvarlak, glütensiz bir çeşit 
tahıl tanesidir. Amarant tanesine olan ilgi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’nde 
görevli uzmanların 1980’li yıllarda söz konusu tohumunun yüksek besinsel ve tarımsal değerine 
ilişkin yayınladıkları çalışmaları neticesinde artmıştır. Amarant tohumu %12,5-18,19 arasında değişen 
yüksek protein oranına sahiptir. Amarant tohumu sadece esansiyel aminoasitler açısından zengin 
olmasıyla değil, metiyonin ve lisin gibi görece olarak diğer tahıl tanelerinde daha az miktarda bulunan 
esansiyel aminoasitleri yüksek oranda içermesi sayesinde besinsel açıdan daha güçlü bir tane olarak 
değerlendirilmektedir. Ayrıca amarant tanesi %4,2 gibi yine yüksek bir oranda çözünmeyen diyet lifi, 
%1,9-9,7 arasında değişen lipit miktarı, riboflavin, niasin, askorbik asit gibi vitaminleri ve kalsiyum, 
magnezyum gibi mineralleri içermektedir (Caselato-Sousa ve Amaya-Farfán, 2012). Makarna, 
kahvaltılık gevrek, çerez gıdalar gibi mekanik ve ısıl işlemlerinin kombinlenerek üretildiği ekstrüde 
gıda ürünlerinde amarant tanesinden elde edilen un kullanıldığında tanenin yüksek protein içeriği 
sayesinde son üründe su emiliminin artması eğilimi, nispeten yüksek genleşme oranı ve katıların daha 
iyi çözünebilmesi gibi avantajlar gözlendiği belirtilmektedir (Diaz ve ark., 2013). Geliştirilen gıda 
ürününün formülasyonunda amarant unu kullanılmasıyla birlikte ürünün su tutma kapasitesinin arttığı, 
mikro besin bileşenleri ile viskoelastik özelliklerinin geliştiği ifade edilmektedir (Liu ve ark., 2019). 
Amarant tohumu halihazırda pek çok çeşitte ekmek, makarna ve atıştırmalık gıda üretiminde kendine 
yer bulmaktadır (Mandala ve Kapsokefalou, 2011).

2.2 Darı Çeşitleri
Darı genel olarak sahra altı Afrika, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde tarımı yapılan küçük, yuvarlak ve 
yapısında glüten bulunmayan bir çeşit tahıl tanesidir. Dört ana darı türü arasında inci darı (Pennisetum 
glaucum), tilki kuyruğu darı (Setaria italica), proso darı (Panicum miliaceum) ve parmak darı 
(Eleusine coracana) belirtilebilir. Genellikle ana tahıl grubunda bulunan tanelerin yetişmediği görece 
olarak daha kurak topraklarda tarımı yapılmaktadır (Sassenrath ve ark., 2018).

Darının besinsel bileşimi türler arasında değişiklikler göstermekle birlikte ana tahıl grubunda yer alan 
tanelerle benzerlik göstermektedir. Türden türe farklılıklar olmakla birlikte genel olarak, darı iyi bir 
protein (%8,2-14,8), yağ (%1,8-4,9) ve ham lif kaynağı (%0,7-12,19) olarak gösterilmektedir 
(Amadou ve ark., 2013). Birincil (ıslatma, kabuklarını soyma ve öğütme) ve ikincil (fermantasyon, 
maltlama, haşlama, ekstrüzyon, kavurma) olmak üzere iki basamakta gruplandırılan darı işleme 
süreci, gerek geleneksel üretim yöntemlerinde gerek endüstriyel üretim yöntemlerinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Batı ülkelerinde yer alan endüstriyel uygulamalarda darı genel olarak bisküvi, 
şekerleme, içecek ve bira üretiminde bir bileşen olarak kullanılırken Afrika ve Asya ülkelerinde pek 
çok çeşit ekmek ile alkollü ve alkolsüz içeceğin yapımında kullanılmaktadır (Singh ve ark., 2018). 
Glütensiz gıda ürünlerinin üretiminde darı tanesinden elde edilen unun kullanımıyla ilgili çeşitli 
çekinceler bulunmaktadır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde yaşayan nihai 
tüketicilerin darı tadına aşina olmaması, bazı darı türlerinde protein sindirilebilirliğini dolayısıyla son 
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ürünün besin değerinin düşüren bileşenlerin bulunması, yine bazı türlerde buruk tadın baskın şekilde 
hissedilmesi gibi faktörler darı kullanımını sınırlayan gerekçeler olarak gösterilebilir (Habiyaremye ve 
ark., 2017). Bu noktada farklı işleme tekniklerinin uygulanması, ürün reçetesine gum özellikte 
maddelerin eklenmesi gibi pratikler alternatif çözüm önerileri arasında yer almaktadır (Capriles ve 
Arêas, 2014).

2.3 Kinoa (Chenopodium quinoa)
Kinoa tohumu Peru ve Bolivya’nın Andean Bölgesi’ne özgü başka bir çeşit yalancı tahıl tohumu olup 
tıpkı amarant tohumu gibi kinoa tohumunun da eski İnka, Maya ve Aztek uygarlıkları tarafından 
yetiştirildiğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Küçük, yuvarlak ve glütensiz nitelikte bir tahıl tanesi olan 
kinoanın 4000-6000 yıllık geçmişe sahip olduğu tahmin edilmektedir (Escribano ve ark., 2017). 
Bitkiler için stresli sayılabilecek yetiştirme koşullarında bile gelişebilmesi ve zengin besinsel 
bileşimiyle kinoa önemli bir tahıl tohumudur. Kinoanın temel besinsel bileşimi incelenecek olursa 
%58,1–64,2 nişasta, %1,29-10,5 ham lif, %12,5-16,7 protein, %5,5-8,5 lipit içermesinin yanı sıra 
tiamin, folik asit, C vitamini, niasin gibi vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, demir, bakır, çinko gibi 
mineralleri yapısında bulundurduğu görülmektedir. Kinoa bünyesinde esansiyel aminoasitlerin 
tümünü bulundurmasının bir sonucu olarak protein kalitesi çok yüksek bir tahıl tohumu olarak öne 
çıkmaktadır (Vega-Gálvez ve ark., 2010).  Kinoa tohumu pek çok farklı şekilde tüketilebilir. Örneğin; 
pirinç gibi pişirilerek tüketilebilir veya fermente edilerek bira gibi alkollü bir içki haline getirilebilir 
ve bu şekilde tüketilebilir ya da fırıncılık ve pastacılık sektörlerinde un halinde kullanılabilir. 
Olağanüstü besleyici özellikleri kinoayı ekmek, makarna ve bebek mamalarının üretimi için umut 
verici işlevsel bir bileşen haline getirmektedir (Nsimba ve ark., 2008). Kinoa ayrıca betalain ismi 
verilen ve bir çeşit suda çözünür pigment olan fitokimyasal madde açısından da zengin bir bileşime 
sahiptir. Betalain serbest radikallerin yakalanmasında etkili bir ajan madde olmasıyla kinoaya anti-
kanserojen özellikte bir besin bileşeni özelliği kazandırmaktadır (Escribano ve ark., 2017). Kinoa 
ekstrüzyon tekniği ile üretilen gıdalarda kullanım potansiyeline sahip olarak değerlendirilmektedir. 
Kinoa ile zenginleştirilmiş ekstrüde gıdaların genleşme oranının %35’lere ulaştığını belirten 
çalışmalar bulunmaktadır (Coulter ve Lorenz, 1991; Sundarrajan, 2014; Diaz ve ark., 2015).

Amarant, darı ve kinoa tahıl taneleri ve/veya unları kullanılarak üretilmiş gıdalara ilişkin uygulama 
örnekleri Tablo-2’de belirtilmiştir.  

Tablo 4: Amarant, Darı ve Kinoa tahıllarıyla gerçekleştirilmiş bazı gıda uygulamaları (Woomer ve 
Adedeji, 2021) 

Tahıl Çeşidi Gıda Uygulaması Kaynak

Amarant Mısır gevreği, fırınlanmış-kavrulmuş unlu 
mamuller (kurabiyeler, ekmekler)

Caselato-Sousa ve Amaya-
Farfán, 2012

Darı

Kruvasan, pizza hamuru gibi hacimli-kabarık 
gıdalar, fırınlanmış-kavrulmuş unlu mamuller 
(kurabiyeler, ekmekler), bira gibi tahıl bazlı 
içecekler

Singh, 2016

Kinoa
Fırınlanmış-kavrulmuş unlu mamuller 
(kurabiyeler, ekmekler, bisküviler, erişte, 
krepler), tahıl bazlı fermente içecekler

Wang ve ark., 2015; Graf ve 
ark., 2015
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3. Sonuç
Tüketicilerin glütensiz gıda ürünlerine olan ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısıyla glütensiz tahıl 
taneleri kullanılarak yenilikçi glütensiz gıda ürünlerinin geliştirilmesine yönelik; özellikle glütenin 
sağladığı organoleptik özellikleri glütensiz gıda ürünlerinde de geliştirebilmeye yönelik çalışmalar da 
artmaktadır. Yapılan son araştırmalar glütensiz gıda ürünlerinin reçetelerine hidrokolloid, enzim, 
nişasta gibi işlemeye yardımcı ürünlerin eklenmesiyle glütenin etkisinin tolere edilebildiğini, fiziksel 
ve duyusal özelliklerin geliştiğini belirtmektedir. Gelecekte yapılacak araştırmaların; glütensiz gıda 
ürünleri geliştirmek için oluşturulan reçeteye eklenen bileşenlerin birbirleriyle olan moleküler 
düzeydeki etkileşimini ve çeşitli işleme teknolojilerinin bu sürece etkisi üzerine odaklanmasının 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
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Abstract 
In this study, proposed numerical methods for calculating the fourth virial coefficient using Lennard-
Jones (12-6) potentials which are selected according to the structural properties of molecules, allow 
the calculation of some thermodynamic properties of real gases. Using this numerical method, sound 
velocity, specific heat capacities, and fugacity coefficient of real gases can be calculated. In this study, 
fugacity coefficient of Helium gases was calculated in wide temperature ranges using the fourth virial 
coefficient. The calculation results were compared with the literature and the results were found to be 
consistent. 

Keywords: Fourth virial coefficient, Lennard-Jones (12-6) potential, Fugacity coefficient 

INTRODUCTION 

The fugacity coefficient has been widely investigated in phase and chemical reaction equilibrium 
studies involving gases at high pressures (Hirschfelder et al., 1954; Holley et al., 1959; Santis et al., 
1975;). The fugacity coefficient is the ratio of fugacity to pressure (O’connell et al., 2005). The 
fugacity coefficient is equal to one for ideal gases (Angus et al., 1976). It is widely used, especially in 
the petroleum industry and engineering science. Many experimental and theoretical methods have 
been suggested by researchers to examine the fugacity of real gases (Hirschfelder et al., 1954; Holley 
et al., 1959). In addition, the fugacity coefficient of real gases can be accurately determined using the 
fourth virial coefficient at high density (Hutem and Boonchui, 2012). In order to calculate the fugacity 
coefficient according to the fourth virial coefficient, the selection of the intermolecular interaction 
potential is very important (Hirschfelder et al., 1954; Kaplan, 2006).  Therefore, many intermolecular 
interaction potentials (Lennard-Jones (12-6), MMSV, Exp-6, Stockmayer…) have been proposed to 
calculate the fugacity coefficient (Prausnitz et al., 1999). However, accurate and precise determining 
the fugacity coefficient of real gases is still one of the problems in chemical thermodynamics.

In this study, a new numeric method has been proposed for the fugacity coefficient using the fourth 
virial coefficient for gases. The resulting numeric method allows the fugacity coefficient of the real 
gases to be calculated accurately and precisely. 

MATERIALS AND METHODS 
Fourth virial coefficient 
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The fourth virial coefficient can be written following as: 

1 2 3D T D T D T D T ,                                                                                                (1) 
where the quantities 1D T , 2D T  and 3D T  can be defined in the following forms (Hirschfelder et 

al., 1954):
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ijf r e  is Mayer function  (Hirschfelder et al., 1954). By substituting Eqs. (2)- (4) 

into Eq. (1) and using Lennard-Jones (12-6) potential, we obtain the following formulae (Somuncu 
and Mamedov, 2020):             
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where 3
0 2 3Ab N .

Fugacity coefficient 

The fugacity coefficient has been written in terms of fourth virial coefficient following forms: 

31ln
3

f P D T
P RT

,                 

(9) 

where f is fugacity factor, P is pressure, R is universal gas constant, T  is temperature and D T  is 
fourth virial coefficient. By substituting Eq. (1) into Eq. (9), we obtained numeric method to 
calculate the fugacity coefficient with the fourth virial coefficient. The calculation results of fugacity 
coefficient are given in Table 1. 
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Table 1. The fugacity coefficient of Helium

P atm T K ln f P f P f P (Holley et al. 
1959)

f (atm)

0.1 100 6.64309E-13 1.0000 1.00014 0.1
300 1.41309E-14 1.0000 1.00005 0.1
500 2.2259E-15 1.0000 1.00003 0.1
700 6.50969E-16 1.0000 1.00002 0.1
900 2.592E-16 1.0000 1.00002 0.1
1000 1.7547E-16 1.0000 1.00002 0.1

1 100 6.64309E-10 1.0000 1.00138 1
300 1.41309E-11 1.0000 1.00053 1
500 2.2259E-12 1.0000 1.00033 1
700 6.50969E-13 1.0000 1.00024 1
900 2.59200E-13 1.0000 1.00019 1
1000 1.7547E-13 1.0000 1.00017 1

5 100 8.30386E-8 1.0000 1.00691 5
300 1.76636E-9 1.0000 1.00266 5
500 2.78238E-10 1.0000 1.00164 5
700 8.13711E-11 1.0000 1.00118 5
900 3.24E-11 1.0000 1.00093 5
1000 2.19337E-11 1.0000 1.00084 5

10 100 6.64309E-7 1.0000 1.01384 10
300 1.41309E-8 1.0000 1.00531 10
500 2.2259E-9 1.0000 1.00328 10
700 6.50969E-10 1.0000 1.00237 10
900 2.592E-10 1.0000 1.00185 10
1000 1.7547E-10 1.0000 1.00167 10

50 100 0.0000830386 1.0000 1.06963 50.0042
300 1.76636E-6 1.0000 1.02618 50.0001
500 2.78238E-7 1.0000 1.01620 50
700 8.13711E-8 1.0000 1.01174 50
900 3.24E-8 1.0000 1.00920 50
1000 2.19337E-8 1.0000 1.00831 50

RESULTS 

A numeric method for the fugacity coefficient by using the fourth virial coefficient with the Lennard-
Jones (12-6) potential of real gases is offered in this study.  The numeric method suggested for 
calculating the fugacity coefficient of gases is exactly general and free of any limitation on its 
applications. The fugacity coefficient of the gas Helium was calculated using Mathematica 7.0 
software in order to demonstrate that the results of the calculation are accurate and precise. 
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DISCUSSION 

The calculated results were compared with literature data. As can be seen from Table 1, the numeric 
method for wide ranges of temperature and pressure gives values very close to the literature data 
(Holley et al. 1959).  When the fugacity and pressure are equal to each other, the fugacity coefficient 
becomes equal to one and the gas shows the ideal behavior. As shown in Table 1, the fugacity of the 
Helium is approximately equal to the pressure at some temperature values. 

CONCLUSION 

The accurateness and definiteness, of the obtained numeric method, are suitable and can be 
suggested for the assessment of the fugacity coefficients of real gases.  As the pressure approaches 
zero, the gas shows behaviors such as the ideal gas. Here, the fugacity coefficient equals the pressure 
value. 
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Abstract 
Kihara potential has mostly defined the thermodynamic properties of complex molecules and has 
found wide practice because of the good definition of thermodynamic properties of complex real 
gases. In this work, the numeric method proposed for the third virial coefficient using the Kihara 
potential allows the thermodynamic properties to be calculated.  The validity of the numeric method 
has been tested by application to gas n-pentane. Speed of sound, one of the thermodynamic 
properties, for n-pentane is given in this paper. It was seen in this paper that the calculation results 
for speed of sound for n-pentane are in good agreement with the literature.  It was seen that it gave 
results close to the literature in temperature ranges. 

Keywords: Third virial coefficient, Kihara potential, Speed of sound 

INTRODUCTION 

As is known, the thermodynamic properties of real gases can be studied theoretically and 
experimentally (Berg, 1995; Abdulagatov et al., 2002; Deszczynski et al., 2006; Hutem et al., 2012). 
Many methods have been proposed to theoretically examine the thermodynamic properties of real 
gases (Hirschfelder et al., 1954; McQuarrine, 1973; McQuarrine and Simon, 1997). One of these 
methods is virial equation state. The virial equation of states allows the thermodynamic properties of 
real gases to be calculated accurately and precisely in wide temperature and pressure ranges 
(Hirschfelder et al., 1954). Second virial coefficients give precision results at low-density although 
high virial coefficients at high density give precision results (Hutem et al., 2012). In addition, the 
selection of intermolecular interaction potentials is very important to make investigations according 
to virial coefficients. Intermolecular interaction potentials, which are selected according to the 
structure of the molecule, are Lennard-Jones (2n, n), Kihara, Exp-6, Morse, and Stockmayer 
potentials, etc (Kaplan, 2006). The Kihara potential provides a better investigation of the 
thermodynamic and transport properties of complex molecules such as n-pentane (Hirschfelder et al., 
1954; Kerr, 1983; Somuncu et al. 2018). Scientific studies on these subjects, which are still a 
physical problem in the literature, are continued (Clisby and McCoy, 2006; Tan et al., 2011). 

In this study, using the third virial coefficient with Kihara potential, the sound velocity of n-pentane 
was calculated in different temperature and pressure ranges. The calculation results obtained were 
compared with other studies in the literature. 

MATERIALS AND METHODS 

The virial coefficients have been defined only on intermolecular interaction energy and temperature. 
The third virial coefficient is written in the following (Hirschfelder et al., 1954):
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where ijf r is Mayer functions and AN is Avogadro’s constant.

1ij ij Bf r exp u r k T                                                                                                   (2)

Here, iju r is the intermolecular potential, T  is temperature and Bk is the Boltzmann constant 
(Hirschfelder et al., 1954). In the previous study (Somuncu et al. 2018), for determination of the third 
virial coefficient, we use the Kihara potential in the following as (Kaplan, 2006): 
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The substituting Eq. (3) into the Eq. (2), we have obtained the following formula for third virial 
coefficient 
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where, * * * 2
0C T C T b , 3

0 2 3Ab N  , *2ij ijr a r ,  *2a a a  and *
BT k T (Somuncu et al., 

2018).

The substituting Eq. (4) into the Eq. (5), we have obtained the following formula for speed of sound: 

2 1 2
1 2RT Pu C T

M RT
                                                                                          (5) 

where  is heat capacity ratio, R  is universal gas constant, M is mass, and P is pressure 
(Hirschfelder et al., 1954). The graph of the sound velocity calculation results obtained at different 
temperature and pressure ranges is given in Figure 1. 
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Figure 1. The speed of sound for n-pentane 

The sound velocity calculation results obtained at different temperature and pressure ranges are given 
in Table 1. 

Table 1. Results of calculation for speed of sound of  n-pentane

P atm T K 1.u m s 1.u m s (Cearun)
0.5 400 407.579 407.5

500 449.257 449.1
600 500.665 500.5
700 579.932 579.8
800 691.807 691.4
900 802.037 801.8
1000 884.179 883.9
1500 1109.96 1109.6

1 400 407.876 407.8
500 449.324 449.2
600 496.432 496.3
700 564.002 563.8
800 661.298 661.1
900 772.27 772.1
1000 865.252 865.0
1500 1109.09 1108.8

10 400 408.386 408.3
500 449.901 449.8
600 490.308 490.2
700 536.153 536.0
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800 594.052 593.9
900 668.579 668.4
1000 757.342 757.1
1500 1094.38 1094.1

20 400 408.472 408.4
500 450.043 449.9
600 489.657 489.5
700 532.383 532.2
800 583.404 583.2
900 647.035 646.8
1000 724.264 724.1
1500 1079.71 1079.9

50 400 408.535 408.4
500 450.186 450.0
600 489.135 489.0
700 529.097 528.9
800 573.739 573.6
900 626.414 626.2
1000 689.255 689.2
1500 1046.59 1046.3
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RESULTS 

In this work, we have proposed numeric method for speed of sound using third virial coefficient 
with Kihara potential. The proposed numeric method is general and free of any restriction on its 
applications to real gases. Numerical calculations for speed of sound n-pentane have performed 
using Mathematica 7.0 Software program. The results of the calculation are compared with 
available literature data (Cearun). It shows a good agreement in the literature data. The parameters 
of Kihara potential for n-pentane are given 837.82Bk K , 5.029 A  and 1.13139 2a

(Prausnitz et al., 1999). 

DISCUSSION 
The results of calculations of the speed of sound for n-pentane are given in Table 1. Also, the results 
of the calculation of the speed of sound are plotted in Figure 1. As can be seen, the compatibility of 
the graphic that the results are in good agreement with literature data (Cearun).  In consequence, the 
wide temperature and pressure range of the used numeric method offers the advantage of the 
accurate calculation of the speed of sound with the third virial coefficient.     

CONCLUSION 

A numeric method for the thermodynamic properties, describing the physical and chemistry 
properties of gases, is presented. The accuracy and precision of results illustrate that the proposed 
numeric method is applicable to gases at a wide range of temperatures for speed of sound. 
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Özet
Bazı yazarlara göre anthelmintik ilaçlara direnç gelişimi kaçınılmazdır ve er ya da geç, mevcut 
ilaçların elimine edemeyeceği mutant türler ortaya çıkacaktır. O gün gelmeden, aynı amaçla 
kullanılabilecek güvenilir ve ulaşılabilir yeni anthelmintiklerin keşfedilmesi gereklidir. 
Hesaplamalı yöntemler, uygun ilaç iskeletlerinin araştırılmasında, giderek daha önemli bir 
konuma yükselmektedir. Bu çalışmada, olası bir direnç gelişimi durumunda kullanılabilecek ilaç 
adaylarının belirlenmesi için in silico bir senaryo tasarlandı. En popüler anthelmintiklerden olan 
Mebendazole (MBZ) ile benzimidazole grubundaki ilaçların bilinen hedefi β-tubulin proteini, 
kenetleme simülasyonları için seçildi. Direnç gelişimi ile ilgili olduğu bilinen belli pozisyonlarda 
tekli nükleotit değişimi sonucu ortaya çıkacak yeni amino asit ve beraberinde üç boyutlu yapı 
değişimi hesaba katılarak, yeni durumda hem MBZ’ye hem de potent bitkisel ligandlara karşı 
serbest bağlanma enerjisi hesaplandı. Sonuç olarak bu çalışmada denenen ligandlar içinde 
arteannuin-B olası direnç gelişimi durumunda MBZ’den daha etkili olabilecek tek bitkisel 
liganddır ve E198G mutasyonu durumunda başarılı bir inhibitor olarak rol oynamaktadır. Bu 
sonuçlar hesaplamalı yöntemlerle gerçekleştirilen bu çalışmanın, in vitro uygulamasının 
yapılmasının ve arteannuin-B’nin ileri çalışmalara alınmasının gerçek bir direnç gelişimi 
durumunda işe yarar veriler sunulması açısından büyük bir önemi olabileceğini göstermiştir.     
Anahtar kelimeler: anthelmintik direnç, moleküler kenetleme, bitkisel ligandlar, tekli nükleotit 
mutasyonları.

IS THE INEVITABLE END OR THE HAPPY END? IN SILICO 
ANTHELMINTIC RESISTANCE DEVELOPMENT SCENARIO, 

ARTEANNUIN-B IS IN THE LEADING ROLE. 

Abstract 
According to some authors, development of the resistance against anthelmintic drugs is the 
inevitable and the sooner or the later, the mutant species are going to arise that will not be able to 
be eliminated with present drugs. Before that day comes, it is necessary to be discovered reliable 
and reachable new anthelmintics which can be used with the same aim. Computational methods, 
in the investigating of the appropriate drug scaffolds, has been getting rise to a more significant 
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place. In this study, an in silico scenario was designed in order to detect the drug candidates 
which will be able to be used in case of a probable resistance development. Mebendazole (MBZ) 
being one of the most popular anthelmintics and β-tubulin protein as the known target of the 
drugs in benzimidazole groups were chosen for docking simulation. In the new condition, free 
energy of binding was counted against both MBZ and potent herbal ligands by taking account the 
new amino acid and along with three dimensional structural change in the result of single 
nucleotide polymorphism in the specific positions that are known to be related with resistance 
development. As the result, in the ligands that tried in this study, arteannuin-B is the unique 
herbal ligand will be able to more effective than MBZ in a probable resistance development and it 
plays role as a successful inhibitor in the case of E198G mutation. According to these results it 
can be very important that in vitro application of this computational study should be made and 
arteannuin-B should be taken into advance studies in terms of offering new useful data in the case 
of real resistance development. 

Keywords: anthelmintic resistance, molecular docking, herbal ligands, single nucleotide 
mutations. 

GİRİŞ
Tıpkı bundan binlerce yıl önce Ninova tabletlerinde ve Eski Mısır’ın Ebers papirüslerinde 
yazıldığı, Çin’in antik reçetelerinden okunduğu, İranlı Tıpçı Razi’nin aktardığı ve Şeyh-ül Reis 
İbn-i Sina’nın muhteşem Kanun’unda yazılı olduğu gibi, doğru bitki seçildiğinde insanı sağlıklı 
kılmaktadır. Dikkat edilmeden geçilen yüzlerce bitki amansız hastalıklara şifa vermekte, ne var ki 
bugün bile şifa arayan insan onu görse de yanından geçip gitmektedir. 

Çin’de “yeşil ot” diye bilinen bir bitki (Willcox ve ark., 2004) şimdi de SARS’a karşı iyi geldiği 
düşünülerek (Nair ve ark., 2021) geniş alanlara ekilmektedir. Yıllar önce de sıtmaya karşı iyi 
geldiği için dünyanın geniş coğraflarına taşınarak bir kültür bitkisi olarak çok yaygınlaşan ve 
acımsı tadı nedeniyle ismini öfkeli Kraliçe Artemis’ten aldığı da rivayet edilen Artemisia annua
L. (Willcox ve ark., 2004) içerdiği artemisinin maddesi nedeniyle rağbet görse de, küresel bir 
sağlık problemi olan nematodlara karşı artemisininden daha potent başka bir bileşen daha 
içermektedir: Arteannuin-B.  

Bu çalışmada, anthelmintiklere karşı direnç gelişimi durumunda yeni çözümler olmaları 
açısından, keşfedilmeyi bekleyen binlerce bitkisel molekülden sadece dokuzu, moleküler 
modelleme yöntemi ile araştırıldılar. Bazı araştırmacılar anthelmintiklere direnç gelişiminin 
kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir (Sargison ve ark., 2012). Aslında piyasaya sürülmüş bazı 
anthelmintik ilaçlara direnç gelişiminin yıllar sonra bile olsa ortaya çıktığının anlaşılması bu tezi 
kuvvetlendirmektedir. Bu süre Ivermectin için 7 yıl, Thiabendazole için 3 yıl, Moxidectin için 4 
yıl, Levamisole için 9 yıl ve Phenothiazine için 17 yıldır (Kaplan, 2004). Bugün için piyasanın en 
gözde anthelmintik ilaçlarından olan Mebendazole, bazı direnç gelişimi vakalarında işe yaramaya 
devam etmektedir, örneğin Necator americanus’ta görülen Phe200Tyr mutasyonu durumunda 
mutant proteini inhibe edebilmektedir (Diawara ve ark., 2013). Mebendazole aynı zamanda 
helmintik enfeksiyonların yaygın olduğu geniş coğrafyalara milyonlarca tablet halinde 
bağışlanmaktadır (DSÖ, 2020). Gelgelelim antimikrobiyal bir facia olarak görülen Vankomisin’e 
direnç gelişimi gerçeği, bizleri benzer bir anthelmintik senaryoyu düşünmeye zorlamaktadır. 
Topraktan geçen helmintler başta olmak üzere çeşitli nematodlarla enfekte yaklaşık 2 milyar 
insanın olduğu bir dünyada, en yaygın kullanılan antinematodal ilaçların işe yaramadığı gün 
geldiğinde ne yapılacaktır? 

Bu çalışmada Caenorhabditis elegans türüne ait β-tubulin proteininde, direnç gelişimi ile 
bağlantılı bazı nokta mutasyonları oluşturularak yeni durumda proteinlerin 3 boyutlu (3D) 
yapıları tahmin edildi ve bu yapılar inhibe edilebilirlikleri açısından Mebendazole ve bazı bitkisel 
ligandlar ile in silico kenetleme simülasyonları vasıtasıyla araştırıldılar. C. elegans insanlarda 
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parazit bir tür olmamakla beraber, β-tubulin proteini korunmuş bölgeler içeren ve farklı 
organizmalarda büyük benzerlik gösteren bir antinematodal hedef proteindir (Şekil 1). Bu 
çalışmanın temel amacı, direnç gelişimi durumunda kullanılabilecek ve bitkilerden elde 
edilebilecek yeni bir ligandın hangisi olabileceğinin, hem gelenekçilerin tecrübeleri ile seçilen 
bitkiler hem de yenilikçilerin hesaplamalı ortamda sürüp giden simülasyonları ile araştırılmasıdır.

A                                                                                     B 
Şekil 1. A) Dört farklı organizmaya ait β-tubulin proteinlerinin 3D yapılarının superimpose ile 
karşılaştırılması. Sarı renk: insana, mor: Haemonchus contortus’a, kırmızı: Syphacia muris’e, 
turkuaz: Enterobius vermicularis’e ait β-tubulini göstermektedir. Şekildeki dört proteinin çok iyi 
bir şekilde örtüştüğü görülmektedir. Proteinlerin sekans uzunluklarındaki farklılığa bağlı olarak N 
terminal ucunda belirgin bir fark olmasına rağmen diğer kısımlar büyük oranda üst üste gelmiştir 
çünkü β-tubulin çoğunlukla korunmuş dizilerden oluşmuştur. B) Fasta sekansların hizalanması ve 
eşleşen bölgelerin gösterimi. 1OJ0: H. contortus’a, EV_βtubulin: E. vermicularis’e, 
SM_βtubulin: S. muris’e ve 6e7c_beta: insana ait β-tubulin fasta sekanslarını temsil etmektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Direnç gelişimi için fonksiyonel mutasyon oluşturulması 
β-tubulin proteininde benzimidazole direnci ile ilgili bazı mutasyonlar Diawara ve ark. (2013) 
tarafından tanımlanmıştır. Bunlardan ikisi β-tubulinin 198. ve 167. amino asidinde görülen 
mutasyonlardır. Yanı sıra Tripathi ve ark. (2016) tarafından bir antikanser ilacı olan Paclitaxel’e 
direnç gelişiminin β-tubulinin 225. amino asidindeki lösin-methionin dönüşümüne bağlı olduğu 
gösterilmiştir. Bu nedenle çalışmamızda β-tubulinin amino asit sekansı üzerindeki 198., 167. ve 
225. pozisyonlar mutasyona uğratılmak üzere seçildi (Şekil 2). Caenorhabditis elegans’a ait β-
tubulin Fasta sekansı UniProt’tan elde edildi (The UniProt Consortium, 2021). Protein sekansı 
üzerindeki 167., 198. ve 225. amino asitler tespit edildi. Bu amino asitleri kodlayan üçlü kodonlar 
araştırıldı. DNA’nın replikasyonu sırasında hatalı baz eşleşmesinden kaynaklanabilecek nokta 
mutasyonu yaratılması amacıyla bilgisayar ortamında üç transisyon meydana getirildi. Bu 
transisyonlar sonucu yeni kodonların kodlayacağı amino asitler içerisinden seçim yapıldı. Yeni 
oluşturulan dört mutant protein sekansından E198G mutantında 198. rezidüde glutamin→ glisin, 
F167L mutantında 167. rezidüde fenilalanin→ lösin, F167Y mutantında 167. rezidüde 
fenilalanin→ tirozin ve L225M mutantında 225. rezidüde lösin→ methiyonin dönüşümü yapıldı.
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Şekil 2. Aktif bölgeler ve mutasyona uğratılan noktaların C. elegans β-tubulin protein fasta 
sekansında gösterimi. Turuncu bölgeler proteinin aktif bölgesinde ligand ile etkileşen rezidüleri 
ve mavi çember içindeki rezidüler mutasyona uğratılan noktaları temsil etmektedir.

Homoloji modelleme 
Tekli nükleotit değişimi ile dört farklı mutant protein sekansı (E198G, F167L, F167Y ve L225M) 
meydana getirildikten sonra bu mutasyonun üç boyutlu yapıda değişime neden olabileceği 
varsayımına uygun olarak SWISS-MODEL web sunucu yardımıyla homoloji modelleme yapıldı 
(Waterhouse ve ark., 2018). C. elegans’a ait β-tubulin yapısı (ceβ-tubulin) kristalize halde Protein 
Data Bank’tan (http://www.rcsb.org/pdb) elde edildi (PDB ID: 6E88, Çözünürlük: 4.8 Å, 
Chaaban ve ark., 2018). Bu kristalize yapı kalıp olarak kullanıldı ve mutant sekanslar bu kalıp 
eşliğinde modellendi. 

Proteinlerin Hazırlanması
Proteinlerin hazırlanması için Discovery Studio 2020 Client (Dassault Systèmes Biovia Inc., 
2020) programı kullanıldı. 6E88 kodlu polimerize mikrotubulin yapısından β-tubulinin seçilmesi 
için sekans başlangıcı mutant protein ile aynı olan yapı tespit edildi. B zincir tutulup diğer 
polipeptidler, heteroatomlar ve GDP molekülleri silindi. Homoloji modelleme ile oluşturulan 
mutant β-tubulin 3D yapıları da GDP ile beraber bulunduğu için bunlardaki GDP molekülleri de 
silindi. Tüm hidrojenler eklendi. Histidin rezidüleri manuel olarak kontrol edildi ve eksik atom 
olmadığından emin olundu. “Clean Geometry” aracı ile proteinler optimize edildi. Ayrıca Charm 
Forcefield uygulandı.

Ligandların Hazırlanması
Bu çalışmada kullanılacak bitkisel ligandların seçimi, bundan önceki çalışmamızın sonuçlarına 
bağlıydı. Daha önceki çalışmamızda dört farklı bitki (Artemisia annua L., Rubus canescens DC.,
Momordica charantia L. ve Origanum vulgare subsp. hirtum) türünde bulunan toplam 52 bitkisel 
biyoaktif bileşen ile 5 sentetik anthelmintik ilaç molekülü Haemonchus contortus β-tubulin (hcβ-
tubulin) proteinine, Ascaris suum Suksinat dehidrojenaz enzimine ve Rattus norvegicus Karnitin 
Palmitoiltransferaz II (rnCPT II) enzimine karşı inhibisyonları açısından araştırılmıştı. Bulunan 
Ki değerlerine göre en potent 10 ligand bu çalışmadaki mutant β-tubulin proteinlerine 
inhibisyonları açısından değerlendirilmek üzere seçildi. Bu ligandlar; Mebendazole (aynı 
zamanda kontrol ilaç), arteannuin-B, kukurbitasin-B, karantadiol-A, momordisin II, eriositrin, 
apigenin, diosmetin, oreganol ve 9,12,15-oktadekantrienoik asit metil esterdir (Şekil 3). Seçilen 
ligandların 3D yapıları PubChem (Kim ve ark., 2021) veritabanından sdf formatında alındı. 
OpenBabel programı (O’Boyle ve ark., 2011) ile pdbqt formatına dönüştürüldü. 

9,12,15-
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Mebendazole Momordisin II oktadekantrienoik 
asit metil ester

Apigenin Arteannuin-B

Karantadiol-A Kukurbitasin-B
Diosmetin Oreganol Eriositrin

Şekil 3. Seçilen ligandların molekül yapıları

Moleküler Kenetleme
Intel core işlemcili Asus laptop bilgisayarda (2GB RAM), Linux ve Windows işletim 
sistemlerinin ikisi de kullanılarak kenetleme simülasyonları yapıldı. Parametre dosyalarının 
hazırlanmasında ADT (Huey ve ark., 2007; Morris ve ark., 2009) programı kullanıldı. Dielektrik 
sabiti 10, iyonik güç 0.145, grid kutusu boyutları 60x60x60 ve grid noktası 0.375Å olarak 
ayarlandı. Maksimum jenerasyon sayısı 27.000 ve maksimum geliştirme sayısı 2.500.000 olarak 
seçildi. Lamarkian genetik algoritması kullanıldı. Kenetleme prosedürü için Autodock4.2 
programı (Morris ve ark., 1998) seçildi. Kenetleme simülasyonu 10 çalıştırma ile gerçekleştirildi.

SONUÇLAR
Bu çalışmanın sonuçları Tablo 1’de gösterilmektedir. Denenen ligandlardan hcβ-tubuline karşı iyi 
sonuçlar verenler ceβ-tubuline karşı da diğer ligandlara kıyasla daha iyi sonuçlar vermiştir. Bu 
ligandlar Mebendazole, apigenin, arteannuin-B, diosmetin ve oreganoldür. Tablo 2’de de 
gösterildiği gibi eriositrin, kukurbitasin-B, karantadiol-A ve momordisin II ise hem yabani tip 
hem de mutant ceβ-tubulinleri inhibe etmemektedir.  
Tabloda en dikkat çekici sonuç -9.16 kcal/mol bağlanma enerjisi ile MBZ’nin yabani tip 
proteindekine kıyasla L225M mutantında çok daha iyi bir bağlanma moduna sahip olmasıdır. Bu 
sonuç, L225M mutasyonu ile antinematodal ilaçlara direnç gelişimi söz konusu olsa bile bu 
durumda MBZ’nin bu sorunu çözebileceğini işaret etmektedir. Aslında bu çalışmadaki tüm 
mutant proteinler için MBZ iyi bir inhibisyon göstermiştir. Ancak E198G mutasyonunda 
arteannuin-B, β-tubulin inhibisyonu açısından MBZ’den bile daha iyi sonuç vermiştir. Mutant 
(E198G) β-tubulin ile MBZ’nin ΔG değeri -8.1 kcal/mol olarak hesaplanırken, arteannuin-B için 
-8.45 kcal/mol bulunmuştur. Şekil 4 A’da MBZ’lerin ceβ-tubulinleri (yabani ve mutant tipler) 
içindeki konumlanmaları gösterilmektedir. Bu şekilde ilk göze çarpan, ilaçların neredeyse çakışık 
bir modda konumlanmalarıdır.  Şekilde gösterilen 5 proteinin superimpose ile mükemmel şekilde 
örtüşmeleri, tekli nükleotit değişimi sonrasında 3D yapıları SWISS-MODEL web sunucu 
kullanılarak homoloji modelleme ile tahmin edilen dört mutant proteinin sekonder yapılarında 
önemli bir değişim olmadığını göstermektedir. Ancak bazı ilmek yapılarının hafif bir farkla 
yabani tipteki normal koordinatlarından uzaklaştıkları görülmektedir. Şekil 4 B’de arteannuin-
B’nin yabani tipteki ceβ-tubulin ve mutant E198G ile kenetleme simülasyonu sonucu proteinler 
içindeki konumu gösterilmektedir. Bu resimde aynı zamanda proteinlerdeki 167. ve 198. 
aminoasitlerin bulundukları yerler sarı renk ile işaretlenmiştir. Bu pozisyonların ligandlara 
oldukça yakın durdukları görülmektedir. Resimde pembe top-çubuk modeliyle gösterilen 
arteannuin-B yabani tip protein ile kenetlendiği konumda bulunmakta ve 167. aminoaside daha 
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yakın durmaktadır. Mavi renkle gösterilen arteannuin-B ise E198G mutantı ile kenetlendiği 
konumda bulunmakta ve 198. aminoaside yakın durmaktadır. Şekil 5’te gösterildiği gibi her iki 
konumda da hem 167. amino asit ile hem de TYR200 ile etkileşim yapmaktadır.

A                                                                                     B

                   
                                    C                                                                                   D
Şek l 4. Yaban  t p le mutant β-tubul nler n super mpose çakışmaları. A) Yaban  t p turuncu, 
E198G l la, F167L açık sarı, F167Y turkuaz ve L225M açık yeş l görülüyor. Merkezdek  
l gandlar olan Mebendazoleler se kenetleme s mülasyonu sonucu yerleşt kler  konumda ve 
kenetlend kler  prote n le aynı renkle göster l yor. B) Yaban  t p β-tubul n l la, E198G se 
turkuaz renkte ve 167. ve 198. rez düler n olduğu yerler sarı renkte, koyu pembe renk top-
çubuk model yle göster len arteannu n-B yaban  t p prote n le kenetleme sonucu ve mav  
renk arteannu n-B se E198G le kenetleme sonucunda yerleşt kler  bölgede göster l yor. C) 
MBZ’ler n super mpose sonucu prote nlerdek  konumları ve renkler  Şek l 4A’dak  g b , 
çakışan tubul nler şer t kurdale model yle gökkuşağı renklerde. D) Şek l 4B’dek  l gandların 
daha yakından göster m nde bu kez yaban  t ple kenetlenen arteannu n-B sarı top-çubuk, 
mutant E198G le kenetlenen arteannu n-B se turkuaz renkte görülüyor.

Şek l 4C’de turuncu (yaban  t pe a t) MBZ, d ğer MBZ’lerden b raz daha farklı b r bölgede, 
L225M le çok y  sonuç veren açık yeş l MBZ se tam merkezde konumlanarak prote ne 
uyum sağlamış görünüyor. Şek l 4D’de arteannu n-B’n n yaban  t p ve E198G mutant 
prote n  ç ndek  olası yerleş mler n n görüntüsü, E198G ç ndek  yen  konumunun, (turkuaz 
renkle göster len) enerj n n düşürülmes  ve güçlü etk leş mler n sağlanab lmes  ç n 
arteannu n-B’ye öneml  b r mkân verd ğ n  göster yor.
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A B 

C D
Şek l 5. Arteannu n-B le yaban  t p β-tubul n ve E198G mutantının kenetleme s mülasyonu 
sonucu olası etk leş mler n n karşılaştırılması. Kes kl  ç zg ler etk leş mler  ve üzerler ndek  
sayılar Å c ns nden uzaklıkları tems l etmekted r. A) Yaban  t p le 3D göster m nde 
arteannu n-B top-çubuk model yle, etk leşt ğ  rez düler se nce çubuk model yle, B) Yaban  
t p le 2D göster m nde pembe ç zg lerle tems l ed len yoğun b r π-alk l etk leş m ağı 
görülüyor. C) E198G mutantı le 3D göster m nde de Şek l 5A’dak  g b  prote n sekonder 
yapıda gökkuşağı renkler nde, D) E198G le 2D göster m nde arteannu n-B ve TYR200 le 
oluşturulan π-s gma bağı mor ç zg lerle 3.63 Å uzunlukta göster l yor.

Şekil 5A’da arteannuin-B’nin yabani tip ceβ-tubulin içinde etkileştiği rezidüler ve gökkuşağı 
renklerindeki proteinin bağlanma bölgesinde α-heliksler ile çevrili bir alanda konumlandığı 
gösteriliyor.  Burada en yakın konumda olduğu ve 2.82Å mesafede güçlü bir polar etkileşim 
yaptığı SER168 rezidüsü dışında, diğer polar rezidülerden TYR200, THR232, THR136, HIS137 
ve CYS12 ile van der Waals etkileşimleri yaptığı ve ayrıca MET233, ILE16, PHE167, VAL229, 
ILE202 ve VAL169 ile 3.61 Å-5.44 Å arasında değişen mesafelerde π-alkil etkileşimleri yaptığı 
görülmektedir (Şekil 5B). Şekil 5C’deki mutant E198G içindeki yerleşiminde ise üç α-heliksin 
ve (mavi ve turuncu ile gösterilen) iki ilmek yapısının arasında kalmaktadır. Bu α-helikslerde 
bulunan PHE167, ALA254, VAL236, LEU253 ve MET257 ile π-alkil etkileşimleri yaparken, β 
konformasyon üzerindeki TYR200 ile hem π-alkil hem de π-sigma bağı oluşturmuştur. Diğer bir 
β konformasyon üzerindeki SER165 ile 2.26 Å uzunlukta bir hidrojen bağı meydana gelmiştir 
(Şekil 5C ve Şekil 5D). PHE266, VAL258, ASP197, ILE163 ve LEU250 ise van der Waals 
etkileşimleri yaptığı rezidülerdir. Şekil 5D’de gösterildiği gibi arteannuin-B, 198. pozisyonda 
polar glutaminil rezidüsünün apolar glisinil ile yer değiştirmesi durumunda proteinin bağlanma 
bölgesinde farklı bir konuma yerleşerek TYR200 ile π-sigma bağı oluşturmuştur.  Arteannuin-B, 
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MBZ’ye kıyasla küçük bir molekül olmasına rağmen çok sayıda etkileşim yapması, başarılı bir 
inhibitör adayı olduğunu göstermiştir.

Tablo 1. İnh b tör adaylarının d rençl  prote nler le K  (μM) ve ΔG değerler  (kcal/mol)
Yaban  t p E198G F167L F167Y L225M

Molekül K ΔG K ΔG K ΔG K ΔG K ΔG

Mebendazole
*

0.3073 -8.88 1.16 -8.10 0.3467 -8.81 0.3806 -8.76 0.1932 -9.16

ODTAME 20.87 -6.39 48.07 -5.89 13.92 -6.63 12.49 -6.69 35.89 -6.06

Ap gen n 16.60 -6.52 6.22 -7.10 8.48 -6.92 8.16 -6.94 4.98 -7.23

Arteannu n-B 2490 -3.55 0.6426 -8.45 8.22 -6.94 8540 -2.82 1950 -3.70

Kukurb tas n-
B

- +81.81 843630 -0.10 - +22.27 - +50.29 - +38.1
9

D osmet n 7.59 -6.98 4.46 -7.30 10.68 -6.78 5.05 -7.23 2.12 -7.74

Er os tr n - +28.90 - +16.40 - +31.93 - +75.24 - +46.9
3

Karantad ol-
A

- +25.11 291540 -0.73 - +9.83 - +33.28 - +12.6
7

Momord s n 
II

- +111.8
8

- +40.09 - +29.77 - +94.55 - +69.2
4

Oreganol 325.55 -4.76 141.76 -5.25 4.64 -7.28 1580 -3.82 41.08 -5.98

    ΔG: Serbest bağlanma enerj s  (kcal/mol), K : İnh b syon katsayısı, ODTAME: 9,12,15-
oktadekantr eno k as t met l ester, Mebendazole*: laç kontrol, Yaban  t p: C. elegans β-tubul n 
(ceβ-tubul n) (PDB ID: 6E88, B-z nc r)

TARTIŞMA
Önemsenmeyen tropikal hastalıklar ile benzer bir kadere sahip olursa, helmintik enfeksiyonlarda 
ilaca direnç gelişimi problemi 21. yüzyılda bile bir medikal kâbus olarak görülebilir. Özellikle de 
tek ilaç seçeneğinin olduğu Oncocerca volvulus enfeksiyonu gibi olgularda yaklaşan tehlikeye 
dikkat çekilmektedir (Osei-Atweneboana ve ark., 2007). Bazı mutant proteinlere karşı 
inhibisyonun moleküler modelleme araçlarıyla araştırıldığı bu çalışmada arteannuin-B gelecek 
vaat eden bir bitkisel molekül olarak öne çıksa da daha fazla ligand ve mutant protein ile bu tür 
çalışmaların kapsamının genişletilmesi, uygun inhibitörlerin bulunabilmesi için gerekli 
görünmektedir. 
Tripathi ve ark. (2016) insan β-tubulini üzerinde L225M mutasyonunun Paclitaxel direnci ile ilgili 
olduğunu göstermişlerdi.  Bizim çalışmamızda ise ilginç şekilde L225M mutasyonu β-tubulini 
Mebendazole için daha duyarlı hale getirdi. Ancak bu in silico sonuçların in vitro şartlarda da 
araştırılması gerektiğini belirtmeliyiz. Nokta mutasyonları, her ne kadar, Şekil 2’de gösterildiği 
gibi, bağlanma bölgesindeki rezidülere isabet etse bile, superimpose sonuçlarından da anlaşıldığı 
üzere proteinin üç boyutlu yapısında önemli bir değişime neden olmadı ancak yine de ligand ile 
etkileşimlerinde bir fark yarattı. Denediğimiz dört mutant içerisinde E198G mutantı dirençli bir 
varyant olmaya aday göründü. Diğer üç mutant ise MBZ’ye direnç gelişimi ile ilgili bulunmadılar. 
Dünyanın dört bir yanında direnç gelişimine karşı araştırmalar yapan değerli araştırmacılar ve iyi 
olanaklara sahip laboratuvarların varlığı hesaba katılınca, uyanma zamanı geldiği anlaşılıyor.
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SONUÇ

MBZ bu çalışmada üretilen mutant β-tubulin proteinleri için inhibitor özelliğini sürdürdü. E198G 
mutantında inhibisyon yeteneği zayıflasa da yine de ilaç olarak kullanılabileceği tahmin edildi. 
Artemisia annua L.’de bulunan arteannuin-B, in silico deneyde E198G mutantına karşı MBZ’den 
daha etkili bulundu. Arteannuin-B antinematodal ilaçlara direnç gelişimi durumunda 
değerlendirilmesi gereken potansiyel bir antinematodal ilaç adayıdır. Bu molekülün A. annua
L.’den izole edilip in vitro deneylerle daha detaylı olarak araştırılması yararlı olacaktır.
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Məlumdur ki, Çingiz xanın 1206-cı ildə yaratdığı dövlət 1634-cü ilədək, yəni sonuncu – 36-
cı Ligden xanın dövrünədək mövcud olsa da, 1368-ci ildən etibarən Böyük Monqol İmperiyası (əski
monqolca – “Yeke Monqol Ulus”) parçalanmağa başlayıb. 

Lakin, monqol imperiyasını araşdıran tədqiqatçıları həmişə düşündürən ayrı məsələlərdir: 
necə olub ki, azsaylı monqollar 24 milyon kvadrat kilometrlik geniş coğrafi məkana sahib olmaqla, 
50-dən artıq xalqı öz hakimiyyəti altında saxlayırdı?! Monqolların idarəçilik sirri nədə idi? Müxtəlif 
kiçik fasilələrlə Azərbaycanı, o cümlədən Naxçıvanı 190 il (1220-1410-cu illər) nəyin hesabına 
işğalda saxlaya bilmişlər? Bu və digər məsələlərə dair müəlliflərin şəxsi araşdırmalarının nəticələri
məqalədə sərgilənir.

1221-ci ildə Cəbə və Subutayın qoşunları Naxçıvanı işğal edib, şəhəri dağıdırlar. 1231-ci 
ildə Çormağunun rəhbərliyi altında yenidən Azərbaycan işğal olunur. Məqsəd bu yerlərdə
məskunlaşmaq idi. Hülakü xanla başlayan üçüncü yürüşdən sonra - 1258-ci ildən Naxçıvan 
Hülakülər-Elxanilər dövlətinin tərkibinə qatılır. XIV əsrin 50-ci illərində Naxçıvan Çobanilərin 
hakimiyyəti altına keçir. 1356-cı ildə şəhər Qızıl Ordalı Canibəy tərəfindən tutulur. Cəlairilərin 
hakimiyyəti dövründə (1359-1410 fasilələrlə) Naxçıvan ərazisi yenidən işğal olunur. Monqolların 
ard-arda olan çoxlu yürüşləri şəhərin altıda beş hissəsinin tamamilə boşalması və dağılmasına səbəb
olur [1, s.78-98; 2, s.22-44; 3, s.223-237]. 
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Böyük sərkərdələrin yaratdığı imperiyalar əksər hallarda onun ölümündən sonra tarixdən
silinib. Lakin, 400 ildən artıq mövcud olan və Sibirdən cənub-şərqi Asiyaya, Koreya 
yarımadasından Bolqarıstana qədər olan monqol imperiyasının tərkibinə Çin-Yuan imperiyası, Qızıl 
Orda, Hülakülər və Cığatay dövlətləri daxil idi. Çingiz xan (1206-1227) və Ugedeydən (1229-1241) 
sonra böyük xan taxtına Çingizin nəvəsi Göyük xan (1246-1248), Münkə xan (1251-1258) və
Xubilay xan (1260-1294) seçilib (Çingiz xanın kiçik oğlu Tuluy xaqan seçilməsə də, 1241-1246-cı 
illərdə monqol imperiyasını idarə edib). 1264-cü ildə Xubilay xan paytaxtı Qaraqorumdan Pekinə
köçürür və 1271-ci ildə imperiyaya yeni – Yuan adını verir [4, s.28,33]. 

Monqol qoşunlarının sayına dair XIII əsrə aid bilgilərin çoxu gözəyarı hesablamalardan 
ibarətdir. Mobilliyi təmin etmək üçün monqol döyüşçülərinin evləri at arabalarının üzərində
qurulurdu [5, s.16]. Bu da ordunun üstünlüklərindən birinə çevrilirdi. Döyüşçünün ailə və evindən
ayrı düşmək problemi yox idi. Onların müəyyən təsərrüfatları da səfər boyunca yanlarında olardı. 
Hərəkət edərkən “Yeriyən şəhər”ə bənzər ordunun düşmən üzərində psixoloji təsiri də böyük 
olurdu. Eyni zamanda, hiylə məqsədilə qurulmuş əlavə çadırlar, gecələr artıq sayda yandırılan 
tonqallar da ordunun sayının şişirdilməsinə səbəb olan amillərdən idi. Çingiz xan bir xalqı bütöv bir 
orduya çevirməyi bacarmışdı. Monqollar ulu babaları hunlardan çox şeyi mənimsəmişdi. Məsələn, 
uşaqlar qoyunlara minib, quşlara və siçovullara ox atardılar [6, s.118]. Kiçik yaşından hərəkət edən
heyvanın üstündə oturub, hərəkət edən obyektə ox atan uşaqlar, artıq 12-13 yaşlarında rahatlıqla 
düşməni sərrast vura bilirdi. Monqol süvariləri sanki atla bütövləşirdi.

Çingiz xanın bir çöl adamı olmasına baxmayaraq, bir sıra böyük addımlar atmışdı. Amerikalı 
yazıçı və tarixşünas Harold Lambın yazdığı kimi: “Şəhər görməmiş hansısa bir köçəri monqol 
dünyanın yarısını idarə edən bir imperiya yaratdı; hansısa bir ovçu və vəhşi heyvanların çobanı üç 
sivilizasiyanın ordularını manevrdə geridə qoyaraq, dağıtdı; yazıdan istifadə edə bilməyən bir 
barbar əlli xalq üçün qanunlar məcmuəsi hazırladı” [7, s.1099-1110]. 

Onun böyük xidmətlərindən biri “Yasa” qanunlar məcmuəsinin hazırlanması idi. Avropada ilk 
rəsmi Konstitusiya 1529-cu ildə - “Yasa”dan 323 il sonra Böyük Litva Knyazlığında meydana 
çıxıb. “Yasa”ya əsasən Çingiz xan qərar vermişdi ki, onun ölümündən sonra, ancaq ilk və sevimli 
qadını Börtə-Fucindən olan nəslinin nümayəndələri taxta çıxa bilərlər. Bu qərar uzaqgörənliklə
gələcəkdə taxt-tac uğrunda baş verə biləcək mübarizənin qarşısının öncədən alınmasına xidmət
edirdi.   

1215-ci ildə Çingiz xan Xarəzm imperiyası ilə diplomatik münasibətlər zəminində,
sərhədlərin toxunulmazlığı haqqında müqavilə bağlayır. Sonra, Çingiz xanın elçilərinin xarəzmlilər
tərəfindən öldürürülməsi monqol-tatar qoşunlarının bu ərazilərə yürüşünə səbəb olur. Avropada bu 
tip müqavilələr 1648-ci ildən sonra meydana çıxıb. Bu, “Mədəni Avropa”nı 400 ildən artıq 
qabaqlamaq idi. 

Dünyada ilk Biosfer qoruq da Çingiz xan tərəfindən yaradılıb. Buna bənzər ilk rəsmi Biosfer 
sənəd Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1974-cü ildə - Çingiz xanın ölümündən təxminən 750 il sonra 
meydana çıxıb.   

Çingiz xanın xüsusi fərmanı ilə xanın siyasəti və iradəsinə zidd olmadıqca, bütün dinlərə və
sektalara hörmətlə yanaşılıb [8, s.5]. Ticarət və təsərrüfatla məşğul olmayan dini məbədlər və
mülklər vergidən azad edilirdi [9, s.16].     

Çingiz xan imperiyasının tarixi ilə məşğul olan dünya tədqiqatçılarının bir qismi qeyd edirlər
ki, Roma İmperiyasının 400 ilə tuta bildiyi ərazidən də artığını monqollar 25 ilə zəbt etdilər [8, s.1]. 
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Onların idarəetmə təcrübələrinin az olmasına baxmayaraq, imperiyanın uzandığı geniş əraziləri yüz 
illərlə əldə saxlaya bildilər.

Monqolların taktiki gedişlərindən biri o idi ki, onlar zəbt etdikləri ərazilərin əhalisinin gözünü 
vəhşilikləri ilə qorxudurdular. F.Rəşidəddin yazır ki, monqollar 1221-ci ildə Naxçıvanı tutduqdan 
sonra, şəhər hakimi Xamuş günahını boynuna alıb, onların yanına gələnə qədər şəhər əhalisini 
qırmaqda davam etdilər. Əhalinin fikrindən belə keçirmirdi ki, monqollara müqavimət göstərmək
olar. İbn əl-Əsirin qeyd etdiyi kimi: “tatarlardan (monqol – A.S.) bir kişi içərisində yüz kişi olan bir 
həyətə girib, onları bir-bir öldürmüş, heç bir kimsə ona mane olmamışdı. İnsanlar o qədər ruhdan 
düşmüşdülər ki, özlərini müdafiə etmirdilər” [10, s.207].

Çingiz xan və varisləri hücum edəcəyi şəhərə öncədən məktub və ya elçi göndərər, ona təslim 
və tabe olmağı tələb edərdi. Ona müqavimətsiz təslim olanların çox vaxt azadlığını və canlarını 
bağışlayar, dirəniş göstərən şəhərlərin əhalisinin hamısını qılıncdan keçirərdi. Bu səbəbdən, 
monqolların “namı” özlərindən öndə yayılar, əhalini lərzəyə salardı.

Bir məsələni burada qeyd etmək xüsusi olaraq yerinə düşər. Məlumdur ki, Çingiz xan 
hakimiyyətə gəldikdən sonra (16 aprel 1206) yeni yaratdığı dövlətin adını necə qoymağı düşünür. 
Çünki, bu ərazidə çoxsaylı türk tayfaları ilə birlikdə Uzaq Şərq xalqları da yaşayırdılar. Ayrıseçkilik 
olmasın deyə, özünün mənsub olduğu tayfanın adını dövlətə qoyur. O, «Muqul, Monqu» adlanan 
tayfadan idi. Odur ki, yeni qyrduğu dövlətin adını «Monqu - əbədi», və «Kol - ordu» sözlərinin 
birləşməsindən yaranan “Monqukol”, “Monqol” qoyur.

09 avqust 1944-cü ildə Sovet rəhbərliyi İ.Stalinin rəhbərliyi ilə türk xalqlarının tarixini 
saxtalaşdırmaq haqqında qərar qəbul edir. Çünki, Rusiya ərazisinin üçdə ikisində türklər yaşayırdı 
(bu gün də belədir). Milliyyətçə osetin olan Vasili Abayevə xüsusi tapşırıq verilir ki, skiflərin tarixi 
saxtalaşdırılsın və onların türk olması itirilsin. Skiflərin «irandilli» olmaları sübut olunsun. Çingiz 
xanın tarixi isə monqol tarixi kimi öyrənilsin. Xalqın qan yaddaşında qalan türk dilindəki yazılar 
məhv edilsin. Xalxa monqol dilinə üstünlük verilsin ki, o da monqolların XVII əsrdən sonra 
ünsiyyət vasitəsi olan Uzaq Şərq dillərindən biridir. “Türk” sözü “Monqol” sözü ilə əvəz edilsin.   

1952-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Çingiz xanın doğulduğu Cənub-Şərqi
Qazaxıstanda Buxtarma çayının sahilində, Qara İrtış və Kurçum çaylarının arasında Buxtarma su 
anbarının tikintisinə başlanıldı və 1960-da başa çatdı. Məqsəd Çingiz xanın doğulduğu yeri və onun 
irsini tarixçilərdən gizlətmək idi... Daha nə qədər türkün qədim tarixi hakimiyyətdə olan bu cür 
insanların məqsədli arzularının gerçəkləşməsi ilə tarix səhnəsindən silinib.    

Monqolustanda olduğumuz zaman bizə söylədilər ki, Çingiz xan sağlığında deyib: “Mənim
qəbrimi tapan şəxs mənim yolumla gedəcək və bütün dünyaya hakim olacaq...”

Araşdırmalardan belə məlum olur ki, monqollar sürətli həmlələri, xüsusi hazırlıq və
amansızlıqları sayəsində geniş əraziləri əsrlərlə əsarətdə saxlamağı bacarıblar.
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НАХЧЫВАН В ПЕРИОД МОНГОЛЬСКИХ НАШЕСТВИЙ:
ТАЙНЫ ПОБЕД АРМИИ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

Ключевые слова: Нахчыван, Чингисхан, Монгольская империя, военное 
искусство, средние века

Широко известно, что государство, созданное Чингисханом в 1206 г., 
просуществовало до 1634 г. – периода правления последнего, а именно 36-го хана 
Лигдэна. Началом распада Великой Монгольской Империи считается 1368 г. 

Однако, исследователей Монгольской империи перманентно интересуют другие 
вопросы: каким образом сумели малочисленные монголы сохранить свою власть на 
территории площадью 24 миллиона км2, где проживало свыше 50 народов? В чем 
заключалась тайна господства монголов? За счет чего им удалось оккупировать 
Азербайджан, в том числе и Нахчыван, на протяжении 190 лет (1220-1410 гг., с 
короткими перерывами)? В данной статье, автор делится результатами своих 
изысканий по этим и другим вопросам.
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NAHCHIVAN DURING THE MONGOL INVASIONS:
SECRETS OF VICTORIES OF THE ARMY OF CONQUERORS

Keywords: Nahchivan, Genghis Khan, Mongol Empire, military art, Middle Ages

It is well known that the Mongol state, founded by Genghis Khan in 1206, lasted until 
1634, the period of the last, 36th ruler Ligden Khan. Though, the Great Mongol Empire 
disintegrated since 1368.

However, researchers of the Mongol Empire are permanently interested in the 
following specific issues. How did the Mongols with small population manage to maintain 
their power over an area of 24 million km2, wherein over 50 nations lived? What was the 
secret of the Mongol rule? How did they manage to occupy Azerbaijan, including Nahchivan, 
for 190 years (1220-1410, with short interruptions)? In this article, the author shares the
results of his investigations on these issues.
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Abstract 

The purpose of this study is to explain concepts such as what the shapes that come alive in 
our minds, how much the shape we depicted on paper can reflect this, or how much the word 
we say fits with the shape with the help of topology. In order to explain this, the studies of 
scientists, who have an important place in the history of mathematics, will be used. Some 
great theories in the scientific world have arisen from answers to very simple questions. One 
of them emerges as topology science. There are different definitions of topology that can be 
made from different points of view in the mathematics directory. While giving the definition 
of topology, axiomatic approach can also be mentioned. In this study, the topology will be 
discussed in terms of geometry in terms of ease of understanding and presentation of visual 
examples.   

Keywords: Topology, Curve, Circle, Circle, Ring. 

Özet

Bu çalışmada amaç, zihnimizde canlanan şekillerin ne olduğu, kağıt üzerine resmettiğimiz 
şekil bunu ne kadar yansıtabilir veya birisine tarif ederken söylediğimiz kelimenin şekil ile ne 
kadar uyuştuğu gibi kavramları topoloji yardımıyla açıklamaktır. Bunu açıklamak için 
matematik tarihinde önemli yer tutan bilim insanlarının çalışmalarından yararlanılacaktır. 
Bilim dünyasında bazı büyük teoriler çok basit sorulara aranan yanıtlardan doğmuştur. 
Bunlardan birisi topoloji bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Topolojinin, matematik 
dizininde değişik bakış açılarından yapılabilen farklı tanımları bulunmaktadır. Topolojinin 
tanımı verilirken aksiyomatik yaklaşımdan da söz edilebilir. Bu çalışmada topoloji, 
anlaşılmasının kolaylığı ve görsel örneklerin sunulması bakımından geometri yönüyle ele 
alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Topoloji, Eğri, Daire, Çember, Halka.
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INTRODUCTION 

When we see a circle shape, we often think of a bagel or other round object. Everyone's point 
of view is different. The aim of this article is to try to explain the issue in broad perspective 
by examining the transition between curves and doing some math-fiction. I am one of those 
who think that the rate at which the concept images in children's minds overlap with the 
concept definitions has a close correlation with the success rate to be achieved in 
mathematics education. There are many different answers to “How can I achieve this”. One 
of them is to connect with history and historical figures. In this article, let's talk about this 
shape and let's go beyond the slightly concrete and think about the abstract. What do we see, 
what comes to mind, what do we paint on paper, or what is the word we say when we are 
talking about (describing) someone? Let's continue this work in the light of these questions. 
But first, let's go to people who lived in history one by one. In this way, let's try to analyze 
the transition between curves, with them and their thoughts as our guide. 

HISTORICAL DEVELOPMENT 

Topology, which is one of the main branches of mathematics and is formed by the 
combination of the Greek words topos (surface or space) and logos (science), dates back to 
the middle of the 19th century. The word topology was first coined in 1847 by the German 
mathematician Johann Benedict Listing (1808-1882). Henri Poincare (1854-1912), the first 
famous French mathematician to apply topology to various fields, is known as the father of 
topology. The science of topology has continued to develop since the middle of the 19th 
century and has become a branch of science on which intensive research is carried out today. 
The main purpose of topology is to determine and classify the properties of structures called 
topological spaces that are preserved under continuous homeomorphisms (deformations). The 
answers to very simple questions have spawned great theories for the scientific world; 
Topology is one of them. Topology has different definitions in the mathematical index that 
can be made from different perspectives. When we look at the topology geometrically, it is 
geometry that does not include dimensions and distances; locations and connections are 
important.  

The Pregel river, which runs through Königsberg, forms an island and a peninsula within the 
city, it continues as two tributaries on one side of the island and a single branch on the other. 
There are seven bridges on the river shown in the figure. The Königsbergers started playing a 
game for curiosity or fun. Is it possible to return to the starting point by moving from a 
certain point of the city and crossing each bridge once and only once? The curious people of 
the city people tried to move from different points, crossing seven bridges once and return to 
their starting point. None of them made this trip. This problem, which became the common 
curiosity of the city, attracted the attention of Leonhard Euler (1707–1783), the famous 
mathematician of that time. In 1735, Euler presented his mathematical proof to the city 
academy proving the impossibility of the trip in question.  
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Euler explains the impossibility of this trip as follows: 

Taking the land segments A, B, C, D in Figure-2 as corner points and bridges numbered 
1,2,3,4,5,6,7 as the roads connecting these corners, she obtained Figure-3 (Graph Theory). 
Euler has defined the different paths coming out of these corners as the degree of that corner. 
In this case, the degree of A, B and D vertices is 3, and the degree of C is 5. At the root of the 
problem, it was aimed to reach the point where all paths were crossed only once. We see that 
in order to fulfill this condition, there must be a different way back to the starting point. So 
the starting point must have a double degree. Similarly, other corners had to fulfill the entry-
exit (dual degree) condition. This means that no matter where you start the Königsberg 
Bridge trip, you cannot return to the starting point by crossing 7 bridges at once. If it was 
planned to complete the trip by crossing each bridge once more, it would be sufficient for the 
entrance and exit corners to be single and the other corners to be double. 

As can be seen, Euler did not use the concepts of measure and distance such as bridge and 
river height, bridge and river width in solving this problem. Euler's solution has shed light on 
mathematics with both topology and graph theory. 

The Möbius strip is formed by bending one end of the long rectangular strip 180 degrees and 
joining it with the other end (Figure-4). The Möbius strip first appears with Listing, with his 
work published in 1861. Later, the German mathematician August Ferdinand Möbius (1790-
1868) included the definition of the strip in his work. While a strip has 2 sides, a Möbius strip 
has only one side. In other words, the ant that starts moving on the strip moves in the same 
direction and reaches the point it started. 
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There are different definitions of topology that can be made from different points of view in 
the mathematics directory. When we look at the topology geometrically, it is geometry that 
does not include dimensions and distances; locations and connections are important.  

The Klein bottle was described by the German mathematician Christian Felix Klein (1849-
1925) in 1882. This bottle is made similar to the Möbius strip. Since it is a closed surface, it 
has a single face. In other words, it has only one mouth and the liquid we fill in it is poured 
through the same mouth. 

We said it is made with joint movements for the Möbius strip and the Klein bottle. The 
difference is that although we can show the Möbius strip in three dimensions, we need four 
sizes for the Klein bottle. While looking at the Klein bottle, look at it as the reflection in 3-
dimensional space of an entity existing in 4-dimensional space. That is, the Klein bottle is an 
object that exists in 4-dimensional space. But there seems to be a cut in his reflection in three-
dimensional space. However, when you feel its surface with your hand, you come to the 
conclusion that it is a closed and finite but unbounded 2-dimensional surface. If there is an 
unbeliever, we will see two Möbius strips when we cut it right in the middle. 

In topology, the torus or torus is a surface. It is formed by rotating the circle in three-
dimensional space around the line that does not touch the circle in the same plane. 
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The transition between two sets with a topology is only possible with functions that take care 
of the topologies and are called continuous. The equivalence of two topological spaces arises 
through the presence of a continuous function between them that preserves the topology and 
is known as the topological isomorphism. That is, these functions continually transform 
topological objects into other objects by bending them. 

For example; We can obtain a torus by simply bending, twisting and pulling without cutting 
or tearing a mug made of rubber. Likewise, we can turn the torus into a mug. (Figure-7) 
Although the torus and the cup are different in appearance, they are topologically the same 
objects. So torus and cup are topologically equivalent. 

As a result, without cutting off surfaces, objects, curves; we can get equivalent topological 
objects by bending, bending, pulling and stretching. 

FROM CURVES TO CURVES TOPOLOGICAL METHODS 

There are some topological methods used to pass from curves to curves. Here, the names of 
these methods will be given, and their detailed mathematical descriptions will not be 
included.  

1. Seifert-Van Kampen Theory 
2. Homeomorphism Theory 

From here on, let's go to the people who lived in history one by one and try to understand 
their views and methods. 

Let's knock on Euclid's door and show him this round shape. This shape seemed very 
familiar, he immediately took a stick in his hand and drew this shape on the sand, and then 
said to us: "The plane shape whose boundaries are determined by a single line (ie the curve) 
and all lines starting from any point on this line are equal to the center." Today we know that 
this definition exists in this form in the first volume of his Stoikheia (elements). 
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Let's continue our journey with Descartes and show him this shape. We can see from his 
statements that he approached this event more professionally. First of all, he drew two 
vertical intersecting lines on a piece of paper and painted this figure on the system he 
established. While we were watching him, he said after some calculations and calculations in 
his own way: "The set of all x and ys that satisfy the condition x2 + y2 = r2 for a constant 
number r".  

We went back in time and visited Archimedes. Fortunately, this encounter did not happen in 
the hamam, we found him on the beach. We showed him the shape too. He immediately drew 
the shape with his hand in the sand. After looking for a long time, he began to look for 
brushwood left and right. As soon as he found it, he started drawing polygons inside the 
shape with the corners on the circle. He gradually increased the number of edges. He also 
started to draw on the outside, repeating the same things. At the end of this, there was a faint 
smile on his face that we could not understand, and something muttered. It was clear that he 
was getting close to something. Then he made the necessary calculations and told us that as a 
result of these operations it approached a constant number. Whatever its name was, he was 
sure that this number existed in every circle. Years later, we learned that this constant was the 
famous pi number. 

Let's come to Kepler now. We came to a time when the concept of infinitesimally small in 
mathematics was being discussed behind closed doors, when the idea of approach was 
adopted and applied. When we got to the caps, the ellipse section of Apollonious's conic 
section book was open on his desk. When we showed this picture to this man who was doing 
research on the movements of planets, he told us the following things he thought we would 
like he had found in the past. 

Divide the circle into as many equal slices as possible and arrange them as above. The more 
congruent segments you slice, the more it will look like a parallelogram. The area of the 
parallelogram is base times height. As it can be seen now, the base length of the 
parallelogram is half the length of the circumference of this circle, and its height is the radius 
of the circle. So if we multiply the half-circumference and the radius, it gives us the area of 
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this parallelogram and hence the area of the circle. (What is mentioned here is that the 
operations performed are that this sibling is valid if it goes to infinity. We are approaching it 
intuitively). 

We are in the presence of George Cantor now. Let's show him this picture. When we showed 
the picture to this man who was trying to understand what infinity is, trying to compare 
infinities with different infinities, he told us much more. For one thing, He saw the shape 
very differently than we see it. As far as we later remember, he drew things like this on paper. 
He even reminded Galileo's words that "the long line has no more points than the short one" 
and said that the points of the inner shape and the outer one are exactly matched. Feeling, 
seeing and showing that the infinite points of two finite line segments of different length 
match exactly. We really need to respect Cantor. 

CONCLUSION 

Topology is encountered in every field of science today. For example, it has various 
applications in fields such as genetics and molecular biology, helping to untie knots formed 
around DNA by certain enzymes. Topology is also used to measure and evaluate magnetic 
and electrical fields. Topology can determine the shape of areas. In addition, topology is of 
particular importance in physics for describing string theory or creating models of the shape 
of the universe that fit the observed data. Topology is also critical in designing computer 
network systems. The layout of workstations, switches, and servers creates the physical 
topology of the network. This greatly affects the data transmission capacity and speed. In this 
article, a broad perspective has been tried to be presented by compiling the following 
references. You can also get an idea about other usage areas with the references below. 
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Abstract 
The relevance of the research is determined by the growing popularity of Green marketing 
and the increasing influence of sustainable development on consumer buying behaviour 
worldwide. The purpose was to identify the attitudes of Russian consumers towards 
sustainability and green marketing practices. The research objectives were to reveal the level 
of awareness of Russian consumers with respect to Green marketing, sustainable practices 
and eco-friendly products. Another objective was to investigate the factors, motivating the 
consumers to purchase Green products and the main barriers to eco-friendly consumer 
behaviour. Quantitative data was collected by a structured online questionnaire as 
convenience method of sampling was applied. A total of one hundred and sixty Russian 
citizens from different regions of Russia participated in the research. In summary, the 
findings show that despite the growing concern about ecological issues, true “green” 
consumers in Russia still represent a minority. According to the participants some of the 
major impediments are the high price of the green products and the lack of governmental 
support. This study results can be used to design appropriate sustainable strategies for the 
Russian market. Additionally, the information might be beneficial for marketers and 
practitioners willing to follow the latest trends in Green marketing. 

Key words: green marketing, sustainable development, eco-friendly products, green 
consumer, consumer behaviour, Russian market. 

Introduction 
Over the last few decades, consumerism has led to significant environmental problems such 
as the depletion of natural resources, increasing pollution, loss of biodiversity, etc. (Orecchia 
& Zoppoli. 2007). Due to population growth and urbanization, the consumption of goods and 
services is constantly increasing (Chen & Chai, 2010). However, although the customer 
attitudes towards environmentally responsible purchasing are changing, there is a huge gap 
between their attitudes and behaviour (Joshi & Rahman, 2015). As a result, a new paradigm 
has emerged, that requires the implementation of modern environmental strategies and 
production of eco-friendly goods and services. Consumers are adopting a more critical 
approach to the choice of products and services, emphasizing on the importance of health, 
environmental conservation and green practices (UNEP, 2015). Green consumers are making 
efforts to decrease the consumption of goods and utilities (water, electricity and natural gas), 
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etc. (Malyan & Duhan, 2019). Additionally, more and more non-green consumers have also 
begun to pay attention to the scope and scale of the environmental degradation problems 
(Lotfi, Yousefi & Jafari, 2018). In turn, companies are adapting to these trends by introducing 
the principles of corporate social responsibility and developing sustainable strategies 
(Aragon-Correa & Sharma, 2003). Businesses of any sizes and operations are trying to meet 
the changing consumer needs through adopting modern green practices. Green marketing 
trends are growing in Russia too but at not a fast pace as in the rest of developed countries. 
Nevertheless, these shifts are just starting to gain popularity in the Russian Federation and the 
Russian market presents a lot of opportunities for sustainable development. (Khalina, et al., 
2017).

Over the years there has been an extensive research focused on environmental marketing, as 
well as a lot of different interpretations of the term (Schmidt, 2015). Green marketing is a 
process of introducing and promoting products or services similar to the conventional 
products but without any detrimental impact on the environment (Handayani, 2017).  The 
main idea of green marketing is to effectively satisfy the needs of consumers with a 
heightened environmental consciousness, which cannot be achieved with conventional 
methods. Unlike conventional marketing that represents the idea that nature exists only for 
human use, green marketing is more focused on the consideration of the limits of growth and 
the necessity to protect nature (Ottman, 2011). Green marketing activities are focused on 
preventing environmental pollution at all levels of business operations, including packaging, 
storing, etc. (Dangelico & Vocalelli, 2017). Due to the increased individuals’ concern 
regarding the environmental conservation the term “green consumerism” has been globally 
acknowledged.  Basically, the “green consumer” is described as a person who supports eco-
friendly attitudes and sustainable behaviour and/or purchases green products or services over 
their conventional substitutes (Sharma & Joshi, 2017). The “green consumers” believe that 
individuals’ contribution can be beneficial to the environmental protection. In other words, 
they support the opinion that the decisions on environmental conservation should not be 
made only with the participation of the government and scientists but also with the active 
involvement of the individual citizens (Kaufmann & Panni, 2014). The green consumers are 
representatives of the higher socio-economic groups; are usually highly educated and have 
their own politically-liberal views (Wagner, 2003). Modern eco conscious consumers tend to 
associate themselves with companies that are implementing sustainable development 
strategies and project an image of environmental friendliness. By communicating such 
attributes through media channels, promotions, corporate social responsibilities, etc., an 
organization increases its chance to get many loyal clients. Clients are more likely to 
purchase a particular product if they are guaranteed the “Ecological nature” of it (Hart, 2009).

Previous studies and world organisations’ agendas, related to the impact of sustainable 
development on consumer behaviour are focused on particular topics. For example, the 
United Nations (UN) presented “17 Sustainable Development Goals” (SDGs) as a primary 
part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, integrating environmental 
sustainability in both economic and social development (Biermann, Kanie & Kim, 2017).
Various recent studies support the affirmation that an increasing number of modern 
consumers prefer to purchase environmentally friendly and sustainable products or services. 
(Hasan & Ali, 2015). Consumers have a positive disposition towards organizations 
implementing and following Green practices (Dangelico & Vocalelli, 2017). Other authors 
claim that unsustainable behaviours result from the combination of cross-cultural and 
historically consistent psychological traits (McMurdo et al., 2012). The environmental 
knowledge of a society has an impact on its ecological consumer behaviour (Fraj-Andrés & 
Martínez-Salinas, 2007). Khalina, et al. (2017), claimed that consumer behaviour and values 
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such as leading a healthy lifestyle and food safety concerns shape some of the consumer 
sustainable motives. There are numerous health-related issues that consumers fear the most, 
including global warming, water quality, overpopulation, air pollution, etc. (Management 
Association, 2019). Other researchers justify the importance of institutional changes in 
education and integrating different values and mechanisms that promote long-term 
sustainable development (Volchik & Maslyukova, 2017).  Sharma & Joshi (2017), claim that 
sustainability has to be implicated into business-to-business marketing, green supply chain, 
manufacturing and operations. Companies using green marketing can strengthen their 
competitive advantage and increase financial performance (Eriksson, 2004; Hasan & Ali, 
2015).  Organizations have to analyse and consider specifics of a particular environmental 
culture and differences in social or/and environmental conditions of a country and understand 
which sustainable marketing activities will be the most efficient in a local market. (Martínez 
& Rodríguez del Bosque, 2014). 

One important aspect that has to be taken into account is green branding and the ability of the 
company to efficiently communicate its green positioning. Eco-friendly companies modify 
their strategies building a consistent overall green image. A good example of brands that have 
successfully implemented this approach are IKEA and Ottman & Terry super-concentrated 
(laundry detergents) washing liquids. The product design of both companies is associated 
with reducing energy waste and packaging, saving money and space for storage.  A dominant 
visible cue in eco-branding is the environmental labelling.  The eco/green labels claim that 
the product has been manufactured in an environmentally sound manner and by purchasing it 
consumers believe that they would prevent environmental degradation (Tejeswari, 
2016). Additionally, the eco-label recognition has a positive impact on the reputation of 
sustainable companies and on the popularity of its offer. Well-recognisable eco-labels are 
positively correlated with the consumer’s enthusiasm to purchase eco-friendly products 
(Golubevaitė, 2008). On the other hand, although eco-labels aid the purchasing decision, 
flimsy and exaggerated eco-claims have led many people to become cynical and distrustful 
(Bibbings, 2003). Moreover, green labelling is not always enough to encourage people to 
purchase an eco-friendly product. Sustainable companies are trying to strengthen their 
competitive advantages and attract more clients through various green communication tactics. 
Businesses are informing and educating the customers about the benefit of eco-friendly 
behaviour by advertisements promoting the concept of green consumption (Cherian & Jacob, 
2012). Sound, informative and creative green advertising is crucial in increasing the 
awareness of the customers. Advertising that depicts a clear picture of the company’s 
commitment to preserve the environment is also the most influential method of changing the 
customers’ preferences and behaviour (Yeng, 2015). Environmental advertising is focused on 
increasing the public awareness of environmental degradation through different 
communication channels and at the same time, introducing green products to the 
environmentally responsible customer segment. 

Last but not least, the institutional and economic conditions influence the development of 
green consumerism. These includes current governmental regulations and legislation, 
manufacturing standards, etc. National governments play a significant role in determining the 
attitudes and behaviours that should be encouraged (Kostadinova, 2016).  One barrier to the 
green development is the lack of environmental knowledge base and market professionals. 
Nowadays, Russia has a very small number of experts who have a clear understanding and 
enough experience in sustainable development to successfully implement and manage green 
strategies (Mundy et al., 2014). Consumers’ knowledge on environmentalism is important as 
well. Consumers who have a higher level of environmental knowledge are more concerned 
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about the environmental impact of products or services before purchasing them. (Yingjiao 
Xu, 2018). 

The main research aim is to evaluate the general attitudes of Russian consumers towards 
“green” marketing and to comprehend the barriers to eco-friendly and sustainable 
consumption. Research objectives: 

To study the level of awareness of Russian consumers with respect to “green” 
marketing and sustainable practices.  
To evaluate the attitudes of Russian consumers towards green marketing practices. 
To investigate which factors, motivate consumers to purchase “green” products. 
To understand the barriers and challenges for ‘’green” marketing practices and 
sustainable development in Russia.  

Methods 
To meet the research objectives, both primary and secondary data were collected and 
analysed. The quantitative data needed for the current research was gathered by a structured 
online questionnaire. Respondents from different parts of Russia were approached by 
convenience sampling. A total of 160 Russian citizens of age ranging from 18 years old and 
above participated in the research. First, in order to maximize the validity of the survey all 
questions were formulated in a concise and clear manner. Additionally, to avoid possible 
misunderstanding and minimize bias, the questionnaire, which was initially developed in 
English, was translated into Russian language. The link to the questionnaire was distributed 
through social networks. Data collection took place from the beginning of May, 2019 till the 
end of June, 2019. Participation was voluntary and anonymous and the participants had the 
right to withdraw at any point of the process. An important limitation of the research is the 
small sample size. Considering that the Russian population has around 145 million people, 
the results of the study cannot be generalized to the whole population.  

Results and Discussion 
This research was conducted in order to investigate the environmental awareness and the 
attitudes of the Russian population towards eco-friendly consumption of goods and services. 
A total of 160 respondents from Russia took participation in the quantitative survey. In 
Table1 could be seen the general demographic profile of the respondents. 

Table 1. Demographic characteristics of the customers 

Frequency Percent Cumulative %

Gender Male 76 47.5 47.5

Female 84 52.5 100.0

Age 18-24 74 46.25 46.25

25-34 46 28.75 75.0

35-44 21 13.2 88.2
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45-54 19 11.8 100.0

Over 55 years 0 0 100.0

82% of the respondents claimed that they are aware of the concept of green marketing. The 
majority of the respondents (49%) shared that the most informative source about green 
marketing and green products was TV advertising. A small group of the total sample 
(10,63%), reported that their family and friends introduced them to the concept of sustainable 
marketing. Surprisingly, Internet sources were chosen only by 13,13% of the participants. 
Additionally, the respondents were allowed to list other sources of information and after 
analysing all answers, it was found out that 25% of them have studied about environmental 
marketing in educational institutions. 
The majority of the participants (65%) are trying to adopt new “green” habits such as 

separating wastes for recycling, cutting down energy and water consumption, etc. However, 
only 36% of them think that product labels provide clear information about the green 
practices used by companies and only 40% of the respondents shared that it is easy to find 
eco-friendly products. A strongly held belief shared by 91% of them is that the prices of 
green products is higher than the price of conventional ones (see Table2). 

Table 2. General consumer opinion on the environmentally friendly consumption 

Question Yes No

Do you try to change your habits for 
environmental reasons?

65% 35%

Do you think that product labels provide clear 
information about green practices used by 
companies?

36% 64%

Do you think that environmentally friendly 
products are easily available?

40% 60%

Do you find eco-friendly products more 
expensive than conventional ones?

91% 9%

It is evident that about half of the respondents do not make efforts to find information about 
the environmental performance of the products they purchase (see Table 3). One third of the 
participants admit that they are either not informed or have minimum knowledge on the 
environmental impact of their product choices. Less than 10 % of the respondents claim that 
they consistently try to find such information and only 15 % consider themselves being very 
well informed. 
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Table 3. Information search and knowledge on the environmental impact of 
consumption 

How often do you search 
for the information about 
the environmental 
performance of the 
products you buy and use?

Percentage To what extent do you 
feel informed about the 
environmental impacts 
of the products you 
purchase?

Percentage

Never 23.75% Not at all informed 16.88%

Rarely 26.88% Slightly informed 18.75%

Sometimes 40.00% Moderately informed 49.38%

Often 8.13% Very well informed 15%

Always 1.25% Extremely well 
informed

0%

Total 100% Total 100%

There is a high level of agreement that green marketing practices would positively impact the 
environment (m=3.83) (see Table 4). It is a good sign that the respondents are interested in 
the environmental reputation of the companies when making their purchasing decisions 
(m=3.20). They also share the opinion that purchasing green products would have positive 
influence on the environment (m=3.33). The majority of the respondents have witnessed 
growing concerns about the environmental protection among the Russian people (m=3.11). 
There is a medium agreement with the statement that the governmental policies should put 
pressure on the business to adopt sustainable practices (m=3.19). In general, it can be 
concluded that the attitudes towards green marketing are positive but people are still not 
willing to pay a higher price for eco-friendly products (m=2.34). The findings are in line with 
the claim of Sachdeva et al. (2015) that “…in the case of purchasing more expensive green 
products, there is sometimes a very literal cost that may act as a barrier to engaging in green 
consumerism”. Researchers (Lee, 2009, Rahbar and Wahid, 2011) have come to the 
conclusion that consumer are willing to pay more for green products. However, the price of 
the environmentally friendly product should not exceed much the price of conventional ones, 
otherwise a company takes a risk of losing a part of its customer base and potential clients.
For example, the results of Vermeir and Verbeke (2006), proved that most of the consumers 
are willing to pay only up to 5% extra for such products. Another significant obstacle to the 
implementation of green marketing is the lack of trust in green claims (m=2.28) (see Chen & 
Chang, 2012). 
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Table 4. Opinions on green marketing practices 
Statement m
Green marketing practices have a significantly positive impact on the environment. 3.83
The  company’s environmental reputation when I make product choices is very 
important to me.

3.20

I consider myself being a price sensitive customer. 2.94
I am willing to pay more for an eco-friendly product. 2.34
Purchasing green products would help the environment. 3.33
I trust producers’ green claims. 2.28
There is a growing interest and concern among Russian people on the protection of 
the environment.

3.11

Green marketing should be adopted by companies due to the Governmental 
pressure.

3.19

The respondents were also given the option to state what they consider to be the main barrier 
preventing sustainable development in Russia. Their answers were separated into 7 distinct 
categories of obstacles (see table5). Although the factors highlighted by the respondents are 
diverse, there is one common pattern, which could be clearly seen. The participants attribute 
the lack of success of eco-marketing to external reasons only.  There are no answers related 
to the personal responsibility and involvement of each individual or the society. Once again, 
about 25% of the respondents point out that the main barrier for the sustainable development 
is the high price of green goods and services. On the other hand, 20,63 % of the participants 
believe that green marketing is not very popular in Russia due to the lack of governmental 
support, the lack of specialists in this field (16,25%) and deficiency of the information 
regarding eco-friendly goods and services (6,25%).  

Table 5. Barriers to eco-friendly consumption 
Barrier Frequency
High prices of eco-products 25.63%
Lack of governmental support 20.63%
Lack of specialists 16.25%
Corruption 11.88%
Low trust in the company’s green performance 10.63%
Russian mentality 8.75%
Lack of information 6.25%

Conclusions  
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Several conclusions can be formulated after reviewing the respondents’ opinion on 
sustainable and green consumer behaviour. According to the results, it becomes clear that the 
vast majority of survey participants are aware of eco-marketing and green products and 
services and are trying to change their consumption habits for environmental reasons. Despite 
the growing concern about ecological issues, true green consumers still represent a minority 
in the research sample. The lack of knowledge can be considered being one of the most 
significant barriers hindering a wider consumer involvement in eco sustainable behaviour. 
Although green labelling is found to be one of the most popular cues used by sustainable 
organizations, the respondents do not trust the companies’ green claims. The respondents 
attribute the lack of eco-sustainable practices and development in Russia to the high prices of 
green products and to the insufficient governmental support. In the light of this, the need for a 
significant modernization of the Russian environmental legislation is more urgent than ever. 
Governments have to create favourable conditions for the further development of green 
consumerism. Local sustainable brands have to better inform and encourage people to focus 
on eco-friendly products as well as to expand the availability of such goods on the market. 
That will gradually influence the consumers to change their preferences over time.  
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KANITA DAYALI 
UYGULAMALARA YÖNELİK YAPILAN TEZLERİN İÇERİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ

EVALUATION OF THE PROJECT FOR THE CONTENT OF 
EVIDENCE-BASED PRACTICE IN HEALTH SERVICES IN TURKEY

Mustafa FİLİZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Artvin, Türkiye.
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Özet
Bu çalışmada amaç Türkiye’de kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı sağlık ve kanıta dayalı 
hemşirelik alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve bu alana yönelimin nasıl 
olduğu belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaç kapsamında konu ile ilgili olarak 2020 yılına kadar 
yapılmış lisansüstü tezlerin, yıllara, tezin türüne, üniversitelere, enstitülere, ana bilim 
dallarına, yayın diline, yapıldığı bölgeye, alt konu alanlarına ve örneklem gruplarına ilişkin 
bilgiler sunulmuştur. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanından 01.04.2021-
05.04.2021 tarihleri arasında ‘‘Kanıta dayalı tıp, Kanıta dayalı sağlık ve Kanıta dayalı 
hemşirelik’’ anahtar kelimelerle tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 43 adet teze 
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezi olduğu 
(%72), neredeyse tamamının Türkçe yayınlandığı (%95,4), en çok Dokuz Eylül 
Üniversitesinde yapıldığı (%14), büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yapıldığı 
(%79,1), anabilim dalı olarak hemşiliğin öne çıktığı (%23,3), 2019 yılı alanda ençok 
çalışmanın yapıldığı yıl olduğu, marmara bölgesi ençok örneklemin tercih edilen bölge 
olduğu (%30,1) ve örneklem grubunun yarısından fazlasının hemşireler (%59,5) olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın  Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaların 
durumu ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Kanıta dayalı 
uygulamalara yönelik çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği ve güncel olarak çalışıldığı 
görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması ve içerik olarak değerlendirmeye yönelik 
araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp, Kanıta dayalı sağlık, Kanıta dayalı hemşirelik, 
Lisansüstü tezler.

Abstract 
This study aims in Turkey, evidence-based medicine, evidence-based health and examination 
of evidence-based nursing graduate thesis made in this area and my orientation was aimed to 
determine how it is. Within the scope of the purpose, information about the postgraduate 
theses, years, type of thesis, universities, institutes, major disciplines, language of 
publication, region, sub-subject areas and sample groups were presented. Turkey between 
Higher Education Institutions thesis database from 01.04.2021-05.04.2021 date 'Evidence-
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based medicine, evidence-based health care and evidence-based nursing' has made scanning 
with keywords. As a result of the scanning, 43 theses were reached. According to the 
findings, most of the theses are master's theses (72%), almost all of them are published in 
Turkish (95.4%), most of them are made in Dokuz Eylül University (14%), the vast majority 
are done in the institute of health sciences (79.1%), nursing is prominent as a department 
(23.3%), 2019 was the year in which the most studies were conducted in the field, the 
Marmara region was the most preferred region (30.1%) and more than half of the sample 
group was nurses (59.5%) has been seen. This study in terms of providing information about 
the status of evidence-based practice in health services in Turkey is considered to be crucial. 
It has been observed that studies on evidence-based practices have increased over the years 
and are being studied up to date. It is thought that increasing such studies and conducting 
researches to evaluate them in terms of content will be useful for understanding the subject.

Keywords: Evidence-based medicine, Evidence-based health, Evidence-based nursing, 
Postgraduate theses. 

1.Giriş                                                     

Yirmi birinci yüzyılda birçok alanda yaşanan hızlı değişim beraberinde sağlık hizmetleri 

alanında da çeşitli ihtiyaçları doğurmuştur. Artan bu ihtiyaçlar sunulan hizmetlerin niteliğini 

artırma zorunluluğunu da ortaya koyarken niteliğinin artırılmasında “kanıta dayalı 

uygulamalar” önemli rol oynamıştır. Kanıta dayalı çalışmalar yirminci yüzyılın son çeyreğin 

de İngiltere ve Amerika da tıp alanında başlayarak zamanla diğer tüm disiplinlere de 

yayılmıştır. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan “21 Hedef’te 

Türkiye: Sağlıkta Gelecek” adlı raporun 19. Hedefin alt başlıklarında ‘‘Bütün Ülkeler 

Bilimsel Kanıta Dayalı Sağlık Hizmetleri Sununu ve Geliştirilmesi Mekanizmalarına Sahip 

Olmalıdır” ibaresiyle önemi belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2007). 

Modern dünya da sağlık çalışanlarının, hastalarına en iyi hizmeti sunabilmek için yapılan 

uygulamaları, doğru ve açıklanabilir kanıtlar üzerine bina etmeleri gerekir. Bu kanıtların 

hayata geçirilmesi, çalışanların uygulamalarında bu kanıtlardan yararlanması ve kullanım 

alışkanlığının kazanması çalışanların bilgi temelli yorum yapma kültürü ve araştırmalara 

eleştirel bakabilme yeteneklerinin gelişmesine bağlıdır (Kathuri, 2003; Nahcıvan, 2001).  

Sağlık alanında kanıt nedir sorusuna, yapılan uygulama hizmetlerinin sonucunda karar 

vericilerin elde ettiği verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi diyebiliriz. Kanıt aslında 

hastaların iyileşme sürecinin hızlandırılmasının yanında bu uygulamaların dikkatli ve planlı 

bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır (Babadağ ve Kara, 2004).

Sağlık sistemlerinde hem bireylerin hem de toplumun fiziksel, çevresel ve psiko-sosyal 

sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürülebilir olarak devam ettirme çabasındadır. Bu 
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amaçlara ulaşmak için sunulan hizmetlerin de artan maliyetleri azaltmak, klinik 

uygulamalarının etkinliğini artırmak, sağlık hizmet kılavuzları oluşturmak, hizmet kalitesini 

artırmak ve sonuçları kontrol etmek için uygulama kanıtlarının kullanılması önemlidir 

(Colyer ve Kamath, 1999).

Bu araştırmada Türkiye’de sağlık hizmetlerin de kanıta dayalı uygulamalara yönelik yapılmış 

lisansüstü, uzmanlık ve doktora tezleri araştırılarak, toplanan verilerin yardımıyla konuya 

toplu bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel bilgi 

kaynağı olma açısından büyük önemi olan lisansüstü, uzmanlık ve doktora tezlerinin 

içeriklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu araştırma kanıta dayalı uygulamalara dayalı 

alanında oluşan ya da oluşacak yeni gelişme ve eğilimlerin tespit edilerek çalışma sahasında 

eksik kalan alanların tespiti açısından önem arz etmektedir. İlerleyen süreçte yapılacak 

çalışmalar için ise lisansüstü, uzmanlık ve doktora için hazırlanan öğrenciler ile akademik 

araştırmacılar için önemli bir bilgi kaynağı olacağı öngörülmektedir. 

2. Gereç ve Yöntem

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı uygulamalara yönelik Türkiye’de sağlık alanında 

yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Nitel bir araştırma yöntemi olarak, belirli 

alanda yapılmış çalışmaların derlenerek genele ulaşmayı hedeflemektedir. Diğer ifade ile 

parçaların birleştirilerek genel durumu bir bütün olarak görülmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında; tezlerin türü, dili, yapıldıkları üniversiteler, enstitüler ve anabilim dalları gibi 

özelliklerini özetlemek, yapıldıkları yıllara göre dağılımlarını ortaya koymak, en çok çalışılan 

temel konu alanlarını gruplandırmak, araştırmaların en sık yapıldığı örneklem gruplarını, 

şehirleri ve en sık çalışılan ilişkili ve alt konu alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yüksek 

Öğretim Kurumu tez veri tabanından 03.03.2021-05.03.2021 tarihleri arasında ‘‘kanıta dayalı 

tıp, kanıta dayalı sağlık ve kanıta dayalı hemşirelik’’ anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. 

Tarama sonucunda 43 adet teze ulaşılmış ve araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında, bazı tezlerin tam metnine erişilemediğinden, tezlerin özetleri incelenmiştir. 
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3.Bulgular

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgular, araştırma konuları çerçevesinde tablo 

ve grafiklerle sunularak yorumlanmıştır. 

Tablo 1. Tezlerin Genel Özellikleri

Tablo 1’e göre en fazla tez türünün yüksek lisans tezi (%72) olduğu ve tezlerin dilinin 
neredeyse tamamına yakını (%95,4) Türkçe olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Tezlerin 
Yapıldığı Üniversitelere 
Göre Dağılımı

Diğer: Ortadoğu, Medipol, Karadeniz Teknik, Sağlık Bilimleri, Düzce, Karabük,                         
Maltepe, Çanakkale On sekiz Mart, Atatürk, Anadolu, Abant İzzet Baysal, Akdeniz,                    
Erciyes, Mustafa Kemal, GATA Üniversiteleri.

Özellikler Sayı Yüzdelik (%) 

Tezlerin Türü Doktora 10 %23,4

Uzmanlık tezi 2 %4,6

Yüksek lisans tezi 31 %72

Tezlerin Dili Türkçe 41 %95,4

İngilizce 2 %4,6

Üniversiteler Sayı Yüzdelik 
(%) 

Dokuz Eylül Üniversitesi 6 %14

Hacettepe Üniversitesi 3 %7

Marmara Üniversitesi 3 %7

İstanbul Üniversitesi 3 %7

Acıbadem Üniversitesi 2 %4,6

Selçuklu Üniversitesi 2 %4,6

Bahçeşehir Üniversitesi 2 %4,6

Celal Bayar Üniversitesi 2 %4,6

Ege Üniversitesi 2 %4,6

Diğer 15 %37,4
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Tablo 2’ye bakıldığı zaman, en çok tezin Dokuz Eylül Üniversitesinde (%14) yapıldığı ve 
15 üniversitede birer tez yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 3. Tezlerin Yapıldığı Enstitülere Göre Dağılımı

Enstitüler Sayı Yüzdelik 
(%) 

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü 

34 %79,1

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

4 %9,3

Tıp Fakültesi 2 %4,6

Diğer 3 %7

Diğer: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüleri. 

Tablo 3’e göre tezlerin büyük çoğunluğu (%79,1) sağlık bilimleri enstitüsünde yapılmıştır.  
Sosyal bilimler enstitüsünde ise 4 adet tezin yapıldığı görülmüştür.

Tablo 4. Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dalları

Anabilim Dalları Sayı Yüzdelik 
(%) 

Hemşirelik 10 %23,3

İç Hastalıkları Hemşireliği 4 %9,3

Hemşirelikte Yönetim 3 %7

Cerrahi Hastalıkları 3 %7

Bilgi ve Belge Yönetimi 3 %7

Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği 3 %7

Sosyal Hizmet 2 %4,6

Halk Sağlığı 2 %4,6

Sağlık Yönetimi 2 %4,6

Diğer 11 %25,6

Diğerleri: İngiliz Dili Eğitimi, Mimarlık, Yoğun Bakım Hemşireliği, Kalp ve Damar 
Cerrahisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgisayar ve Kontrol, Tıp Eğitimi, Dil ve 
Konuşma Terapisi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi 
ve Travmatoloji Ana Bilim Dallarıdır. 
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Tablo 4’e göre konu ile ilgili yapılan tezlerin büyük çoğunluğun hemşirelik ve hemşireliğin 
alt dalları olan anabilim dallarında yapıldığı görülmektedir. 11 adet tezin ise muhtelif 
anabilim dallarında yapıldığı için ‘‘Diğer’’ kısmında gösterilmiştir.

                                                     

  

Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1’de yıllara göre alanda yapılan tezlerin genel itibariyle arttığı ve 2019 yılında (%29,9) 
zirveye ulaştığı görülmektedir. Tezlerin %75’lik kısmının son yıllarda yapıldığı 
görülmektedir.

Tablo 5. Tezlerin İlişkili ve Alt Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Konu Sayı Yüzde (%)

Hemşirelik 25 %58,2

Bilgi ve Belge Yönetimi 3 %7

Eğitim ve Öğretim 2 %4,6

Sosyal Hizmetler 2 %4,6

Diğer 11 %25,6
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Diğer: Mimarlık, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastaneler, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, 
Sosyal Bilimler, Halk Sağlığı, Bilgisayar Kontrol, Nöroloji, Biyoistatistik, Kulak Burun 
Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji. 

Tablo 5’e göre tezlerin büyük bir kısmı hemşirelik alanında yapılmıştır (%58,2). Diğer 
kısmında yer alan konular ile ilgili birer çalışma yapıldığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki tezlerin yapıldığı bölgelere göre dağılımı, Şekil 2’de yer almaktadır.

Şekil 2. Tezlerin Örnekleminin Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2’ye göre tezlerdeki araştırmaların yapıldığı bölgelere göre dağılımlarına bakıldığı 
zaman Marmara Bölgesi (%30,1), Ege Bölgesi (%25,7) ve İç Anadolu Bölgesi’nin (%25,7) 
sırasıyla en çok çalışılan örneklem bölgeleri oldukları görülmektedir. İstanbul Marmara 
Bölgesi’nde; İzmir Ege Bölgesinde, Ankara ise İç Anadolu Bölgesi’nde en çok araştırma 
yapılan şehirlerdir.

Araştırma kapsamındaki tezlerin en çok çalışılan örneklem grupları, Şekil 3’te yer 
almaktadır.
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Şekil 3. Tezlerin Örneklem Gruplarının Dağılımı

Şekil 3’e göre araştırma kapsamındaki tezlerin örneklem gruplarına bakıldığında; tezlerin 
%44’ünün hemşirelere, %16’sının hastalara ve %8’nin hekimlere yönelik olarak yapıldığı 
görülmektedir. 

4.Sonuç

Kanıta dayalı uygulamalarda, karşılaşılan sorunla ilgili uygun soru oluşturmak, sorunun 
yanıtına yönelik literatür taraması yapmak, kanıtları eleştirel olarak değerlendirmek, en iyi 
kanıtı hasta özellikleri ile birleştirerek uygulamak ve süreci değerlendirmekten oluşan 
basamaklı yaklaşım söz konusu olup, doğru bir uygulama yapabilmek için hekimlerin 
literatür tarayabilmesi, klinik epidemiyoloji ve biyoistatistik bilgisine sahip olması ve kanıtın 
gücüne dayanarak, deneyimini ve hasta özelliklerini göz önüne alarak karar verebilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile literatür taraması yapılarak mevcut durum ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezi olduğu 
(%72), neredeyse tamamının Türkçe yayınlandığı (%95,4), en çok Dokuz Eylül 
Üniversitesinde yapıldığı (%14), büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yapıldığı 
(%79,1), anabilim dalı olarak hemşiliğin öne çıktığı (%23,3), 2019 yılı alanda ençok 
çalışmanın yapıldığı yıl olduğu, marmara bölgesi ençok örneklemin tercih edilen bölge 
olduğu (%30,1) ve örneklem grubunun yarısından fazlasının hemşireler (%59,5) olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaların 
durumu ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Kanıta dayalı 
uygulamalara yönelik çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği ve güncel olarak çalışıldığı 
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görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması ve içerik olarak değerlendirmeye yönelik 
araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Özet

Toprakta elementel kükürt oksidasyonunun Thiobacillus sp. bakteri çeşitlerince yapıldığı 

bilinmektedir. Bu amaçla; toprakta elementel kükürdün oksidasyonunu sağlayan 

mikroorganizmaların kullanımı ve bu mikroorganizmaların organik madde, sıcaklık ve toprak 

nemine bağlı olarak kükürdün oksitlenip oksitlenmeyeceğine önem verilmesi gerekmektedir. 

Araştırmada bakterili, bakterisiz ortamda organik madde çeşidinin inkübasyona bırakılarak 

elementel kükürdün oksidasyonuna ve turp bitkisinin gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır.

Araştırmada killi tınlı bir toprağa elementel kükürt (0-400 ppm) ve organik madde kaynağı 

(leonardit ve çiftlik gübresi) ilave edilerek, bakterili ve bakterisiz uygulamalar altında 

kontrollü şartlarda serada 45 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda saksılara 

turp bitkisi ekilmiştir. Turp bitkisi 45 günlük gelişimini tamamladıktan sonra hasat edilmiş ve 

bazı verim unsurları ölçülmüştür. Aynı topraklara tekrar turp bitkisi ekilmiştir. İkinci deneme 

sonunda hasat edilen turp bitkisinde ölçümler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; farklı 

dozlarda toprağa ilave edilen elementel kükürdün organik madde kaynağı ve kükürt 

bakterisine bağlı olarak turp bitkisinin gelişimine etkileri her iki denemede de farklı olmuştur. 

Bu farklılıklar; turp çapı, bitki uzunluğu, üst aksam yaş ve kuru ağırlığı, turp yaş ve kuru 

ağırlığında artışlar sağlamakla birlikte, birinci denemede turp bitkisinin bazı verim 

unsurlarına kükürt uygulamasının etkisi istatistiksel olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. 

İkinci denemede ise; verimde daha fazla artışlar görülürken, bitki uzunluğu (p<0.01) ve bitki 

yaş ağırlığında (p<0.05) kükürt uygulaması istatistik olarak önemli bulunmuş olup, ölçülen 

diğer parametrelerde istatistiksel olarak farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kükürt, Oksidasyon, Organik madde, Turp, Verim unsurları
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EFFECT OF ELEMENTAL SULFUR AND BACTERIA INOCULATION 

ON SOME YIELD ELEMENTS OF RADISH PLANT 

Abstract 

It is known that elemental sulfur oxidation in the soil is carried out by Thiobacillus spp. 

Therefore, it is necessary to ensure the use of microorganisms that facilitate the oxidation of 

elemental sulfur in the soil and whether these microorganisms will oxidize sulfur depending 

on the organic matter, temperature, and moisture of the soil. In this research, the effects of 

organic different sources of organic matter on the oxidation of elemental sulfur and the 

growth of the radish plant were investigated under incubation media with and without 

bacteria. In the research, elemental sulfur (0-400 ppm) and organic matter sources (leonardite 

and farm manure) were mixed with clay loam soil and then incubated for 45 days (with and 

without bacteria) under greenhouse conditions. At the end of the incubation, radish plants 

were cultivated in flower pots. The crop was harvested after 45 days of development and 

some yield components were measured. Using the same pots, the crop was sowed for the 

second time. At the end of the second experiment, yield measurements were carried out.  

According to the results of the research; The effects of different doses of elemental sulfur on 

the growth of the radish plant depending on the source of organic matter and sulfur bacteria 

were different in both trials. The effect of sulfur application on some yield components of the 

radish plant was found to be statistically significant (p <0.01) in the first experiment; the 

application increased radish root diameter, length, stalk wet and dry weight, radish wet and 

dry weight. As for the second experiment, the sulfur application was found to be statistically 

significant in plant height (p <0.01) and plant wet weight (p <0.05). Though significant 

differences were not obtained in other measured parameters in the second trial, a higher yield 

was obtained. 

Keywords: Sulfur, Oxidation, Organic matter, Radish, Yield component

GİRİŞ

Toprakta elementel kükürt oksidasyonunun Thiobacillus bakteri çeşitlerince yapıldığı 

bilinmektedir. Bu bakteriler ototrofik aerobturlar. Karbon gereksinimlerini CO2’den almakta, 
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bunu da kükürtün oksidasyonundan sağlamaktadırlar. Elementel kükürtün sülfata dönüşme 

hızını toprak sıcaklığı, nemi ve kükürt taneciklerinin inceliği etkilemektedir (Tisdale ve ark. 

1972). Toprak reaksiyonundaki düşmeye bağlı olarak fosfor, demir, çinko, mangan gibi besin 

elementlerini çözünürlülüğünü ve bitkilerce alınabilirliğini artırmaktadır (Jones 1982).

Bitkisel üretim için önemli besin elementlerinden biri olan kükürt, toprak pH’sını düşürmesi 

ve toprak kökenli hastalık ve zararlılara karşı bitkileri koruyucu özelliği olması bakımından 

da son derece önemlidir. Kükürt fotosentetik reaksiyonlar için gerekli bir element olup, 

eksikliğinde bitkilerde klorofil sentezi azalmakta, vejetatif gelişme yavaşlayarak yapraklar 

küçülmekte, vejetatif ve generatif organlarda sararmalar görülmekte ve olgunlaşma 

gecikmektedir. Aynı zamanda kükürt gübrelemesi, bitkilerin besin değerlerini artıran ve 

fungal hastalıklara doğal dayanım kazandıran glukozinolatların da artışını sağlamaktadır 

(Skwierawska ve ark., 2016). 

Topçuoğlu ve Yalçın (1997), kireçli toprağa elementel kükürt uygulamasının örtü altında 

yetiştirilen domates bitkisinin verimi ile bazı kalite özellikleri ve bitki besin maddesi 

içerikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma sonucunda çok fazla kireç içeren sera 

toprağına değişik miktarlarda uygulanan elementel kükürtle ilgili olarak domates bitkisinde 

meyve verimi, meyve kuru madde oranı, meyve sertliği ve klorofil içeriğinin artığını, meyve 

pH’sı ve meyve titrasyon asitliğinde önemli değişiklik olmadığını belirlemişlerdir.

Topraktaki organik kükürt bileşiklerinin bitkiler tarafından alınabilmesi için, öncelikle 

mineralize olup inorganik sülfatlara veya sistin, sistein gibi daha basit organik formlara 

dönüşmesi gerekir. Bahsedilen kükürt bileşikleri mikrobiyal yolla mineralize olarak sülfat 

formuna dönüşmekte ve bitkiler tarafından alınabilir forma gelmektedir (Mengel ve Kirkby 

2001, Baker ve Pilbeam 2007). 

Kükürt bakterileri, indirgenmiş veya kısmen yükseltgenmiş inorganik kükürt bileşiklerini 

oksitleme kabiliyetini paylaşan heterojen bir organizma grubunu içerir. Thiobacilli toprak 

verimliliğinin artıran toprakta kükürt oksidasyonunda önemli rol oynar. Bitkiler tarafından 

kullanılabilen sülfat oluşumuna yol açarken, oksidasyon ile üretilen asitlik bitki besin 

maddelerinin çözünmesine yardımcı olur ve alkali toprakları iyileştirir (Hitsuda et al. 2005).

Solmaz ve ark. 2017, yaptıkları bir çalışmada farklı dozlarda (0, 10, 15, 20, 25 kg/da) kükürt 

uygulamasının turp’ta verim ve kalite üzerine etkilerini araştırmışlardır. Araştırma 

sonuçlarına göre farklı dozlarda mikronize bentonitli kükürt uygulamalarının toplam verim, 

kök ağırlığı, kök uzunluğu ve kök çapında artışlar sağlamakla birlikte, toplam bitki ağırlığı 

hariç diğer parametrelerde istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur.
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Bu çalışmasının amacı; toprağa farklı dozlarda uygulanan elementel kükürdün bakteri 

aşılaması ve organik madde ile beraber inkübasyondan sonra turp bitkisinin bazı verim 

unsurları üzerine etkilerini belirlemektir. 

MATERYAL ve METOT 

Araştırmada saksılara fırın kuru ağırlık üzerinden 4 kg toprak ve 0-400 ppm uygulama 

dozunda elementel toz kükürt ilave edilmiştir. Organik madde kaynağı olarak 200 kg/da 

uygulama dozunda leonardit ve 1 ton/da uygulama dozunda çiftlik gübresi ilave edilmiştir. 

Saksıdaki topraklara aşılı ve aşısız şekilde uygulamalar yapılmıştır. Elementel toz kükürt ve 

bakteriler uygulandıktan sonra saksılar serada kontrollü şartlar altında 45 gün inkübasyona 

bırakılmış ve inkübasyon sonunda saksılara turp tohumu ekilmiştir. Turp bitkisi vejetasyon 

süresini tamamladıktan sonra hasat edilmiş ve bazı verim unsurları (turp çapı, bitki uzunluğu, 

üst aksam yaş ve kuru ağırlığı, turp yaş ve kuru ağırlığı) ölçülmüştür. Aynı topraklara tekrar 

turp bitkisi ekilmiştir. İkinci deneme sonunda hasat edilen turp bitkisinde ölçümler (turp çapı, 

bitki uzunluğu, üst aksam yaş ve kuru ağırlığı, turp yaş ve kuru ağırlığı) yapılmıştır. 

Sera denemesi kurulmadan önce deneme toprağının özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 

toprak örneklerinde: tekstür, Bouyocous (1951) (Demiralay 1977), toprak reaksiyonu (pH): 

1:2.5’luk toprak: saf su süspansiyonunda (Richards 1954), elektriksel iletkenlik (EC): 1:5’lik 

toprak su karışımında (U.S. Salinity Lab. Staff 1954), organik madde: Smith Weldon 

yöntemine göre (Smith ve Weldon 1941), kireç (% CaCO3): Sheibler kalsimetresi 

kullanılarak, (Hızalan ve Ünal 1966), toplam azot: Kjeldahl yöntemine göre (Bremner 1965), 

alınabilir fosfor: molibdofosforik mavi renk yöntemine göre (Olsen vd. 1954), alınabilir Ca, 

Mg, Na, K: 1 N amonyum asetat ekstraksiyonu ile belirlenmiştir (Richards 1954). Alınabilir 

Fe, Zn, Mn, Cu ve Cd: toprak örnekleri dietilentriaminpentaasetikasit (DTPA) çözeltisinde 

ekstrakte edildikten sonra (Lindsay ve Norvell 1978) süzükteki Fe, Cu, Zn, Mn, Cd ICP-AES 

(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer) (Varian-Vista) cihazında 

okunmuştur (Soltanpour ve Workman 1981). 

Tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuş olan sera denemesinden elde edilen 

veriler Minitab 16 istatistik programına göre varyans analizine tabii tutulmuş ve yapılan F 

testine göre önemli çıkan muameleler Duncan çoklu karşılaştırma testinde gruplandırılmıştır 

(Düzgüneş ve ark, 1987). 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Denemede Kullanılan Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Tablo 1'den de görüldüğü gibi araştırmada kullanılan toprağın pH değeri 7.90 olup, alkalin 

karakterdedir (Jackson 1962). Tuzluluk değerine bakıldığında toprak hafif tuzlu sınıfında yer 

almaktadır (Jackson 1962). Tekstürü tınlı sınıfında (Bouycous 1951) olup, organik madde 

içeriği (%1.61) bakımından ise fakirdir (Ülgen ve Yurtsever 1974). Kireç içeriği %24.57 olup 

fazla kireçli sınıfında (Ülgen ve Yurtsever 1974) yer almaktadır. 

Tablo 1. Sera denemesinde kullanılan toprak örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Özellik Değer Özellik Değer

Tekstür Sınıfı Tınlı K

mgkg-1

264.66

pH (1:2.5) 7.90 Ca 3374

EC (1:5) dSm-1 0.22 Mg 340.66

CaCO3 (%) 24.57 Fe 2.36

O.M. (%) 1.61 Zn 0.62

NH4 +NO3-N mgkg-1 131.66 Cu 0.79

P mgkg-1 28.46 Mn 12.5

1.Deneme Sonuçları

Araştırmada, topraklara farklı organik madde kaynağı (Leonardit ve Çiftlik gübresi) ve 

elementel kükürt ilave edildikten sonra bakteri aşılaması yapılıp inkübasyona bırakılmıştır. 

45 günlük inkübasyondan sonra bu topraklarda yetiştirilen turp bitkisinin bazı verim 

unsurları ölçülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; 1. denemede yetiştirilen turp bitkisinin 

meyve çapına uygulamaların etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar tüm 

interaksiyonlarda istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. En yüksek turp meyve çapı 2.12 

cm ile organik madde kaynağı olarak çiftlik gübresinin kullanıldığı ve bakteri aşılaması 

yapılan kükürt uygulanmayan saksıdaki bitkilerde tespit edilmiştir. En düşük turp meyve 

çapı ise 1.84 cm olarak kükürt uygulaması ve bakteri aşılaması yapılmayan bitkilerde 

belirlenmiştir (Tablo 2)
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Söz konusu araştırmada turp bitkisinin üst aksam uzunlukları 10.08-11.10 cm arasında 

değişmekte olup, en yüksek üst aksam uzunluğu 11.10 cm ile leonardit ve bakteri 

uygulamasının yapıldığı ama kükürt ilave edilmeyen bitkide belirlenmiştir. En düşük bitki 

üst aksam uzunluğu 10.08 ile çiftlik gübresi ve kükürt uygulaması yapılan ama bakteri 

aşılaması yapılmayan bitkide tespit edilmiştir. Turp bitkisinin üst aksam uzunluğuna 

organik madde ile bakteri aşılamalarının etkisi istatistik olarak önemsiz bulunmuştur 

(Tablo 2). 

Organik madde, bakteri aşılaması ve kükürt uygulamalarının turp bitkisinin bazı verim 

unsurlarına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada turp bitkisinin üst aksam yaş ağırlığına 

bakteri aşılaması ve kükürt uygulaması hariç, diğer uygulamaların etkisi istatistik olarak 

önemsiz bulunmuştur. Turp bitkisinin üst aksam yaş ağırlıkları 2.27 ile 3.19 g arasında 

olduğu belirlenmiştir (Tablo 2).

Bunun yanı sıra turp bitkisinin en yüksek üst aksam yaş ağırlığı 3.19 g ile leonardit ve 

bakteri aşılamasının yapıldığı, kükürt uygulamasının yapılmadığı bitkilerde 

gözlemlenmiştir. En düşük üst aksam bitki yaş ağırlığı ise 2.27 g olarak çiftlik gübresi ve 

kükürt uygulaması olan ancak bakteri aşılaması yapılmayan bitkilerde tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Elementel kükürt ve bakteri aşılamasının 45 gün inkübasyon sonrası turp bitkisinin 

bazı verim unsurları üzerine etkisi (1.Deneme)

Uygulamalar Turp

Çapı 

(cm)

Bitki 

uzunluğu(cm)

Bitki 

yaş 

ağırlığı 

(g)

Bitki 

kuru 

ağırlığı 

(g)

Turp 

yaş 

ağırlığı 

(g)

Turp 

kuru 

ağırlığı 

(g)

O
.M

. L 1.93 10.86 2.57 0.48 4.84 0.37

Ç.G. 1.95 10.56 2.52 0.45 4.88 0.41

B

-B 1.88 10.60 2.42 0.46 4.73 0.40

+B 2.00 10.83 2.67 0.47 4.99 0.39

S

-S 1.96 10.96 2.77 0.49 5.34 0.47

+S 1.92 10.47 2.32 0.45 4.37 0.32

O
.M

. x
 B

L -B 1.90 10.72 2.36 0.47 4.50 0.37

L +B 1.97 11.01 2.79 0.49 5.17 0.37

Ç.G. -B 1.86 10.48 2.49 0.45 4.95 0.42
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Ç.G. +B 2.03 10.65 2.55 0.45 4.81 0.40
O

.M
. x

 S

L -S 1.97 11.05 2.79 0.50 5.27 0.46

L +S 1.89 10.68 2.35 0.46 4.41 0.29

Ç.G. -S 1.95 10.87 2.75 0.47 5.42 0.47

Ç.G. +S 1.94 10.26 2.30 0.44 4.33 0.35

B
 x

 S

-B -S 1.84 10.93 2.56 0.48 5.20 0.46

-B +S 1.92 10.27 2.29 0.44 4.26 0.33

+B -S 2.08 10.98 2.99 0.49 5.49 0.47

+B +S 1.91 10.67 2.36 0.45 4.49 0.30

O
.M

. x
 B

 x
 S

+L -B -S 1.92 11.00 2.40 0.47 4.95 0.46

+L -B +S 1.89 10.45 2.31 0.47 4.06 0.29

+L +B -S 2.03 11.10 3.19 0.54 5.59 0.46

+L +B +S 1.90 10.91 2.39 0.45 4.76 0.29

+Ç.G. -B -

S

1.77 10.87 2.71 0.49 5.45 0.47

+Ç.G.-B

+S

1.96 10.08 2.27 0.42 4.46 0.38

+Ç.G. +B 

-S

2.12 10.86 2.78 0.45 5.40 0.48

+Ç.G. +B 

+S

1.93 10.44 2.33 0.46 4.22 0.32

L: Leonardit;      Ç.G.: Çiftlik gübresi;       B: Bakteri;        -S: 0 mgkg-1;        +S: 400 mgkg-1

Araştırma sonuçlarına göre organik madde, bakteri aşılaması ve kükürt uygulamalarının 

turpta, bitki kuru ağırlığına etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar istatistiki 

olarak önemsiz bulunmuştur. Turp bitkisinin üst aksam kuru ağırlık değerleri 0.42-0.54 g 

arasında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre turp bitkisinin en düşük bitki kuru 

ağırlığı 0.42 gr ile çiftlik gübresi ve kükürt uygulamasının yapıldığı, bakteri aşılamasının 

yapılmadığı bitkilerde gözlemlenmiştir. En yüksek bitki kuru ağırlığı ise 0.54 g ile 

leonardit uygulaması ve bakteri aşılamasının yapılıp, kükürt uygulamasının yapılmadığı 

bitkilerde belirlenmiştir (Tablo 2).
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Diğer taraftan elementel kükürt ve bakteri aşılamasının yapıldığı çalışmada turp 

meyvesinin yaş ağırlığına uygulamaların etkisi farklılıklar göstermiştir. Yapılan 

araştırmada turp meyvesinin yaş ağırlık değerlerinin 4.06-5.59 g arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre, uygulamaların turp meyvesi yaş 

ağırlıkları üzerine etkisi, kükürt uygulamasında istatistiksel olarak önemli (p<0.05) 

bulunmuş olup, organik madde ve bakteri aşılamasında önemsiz bulunmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre uygulamaların turp meyvesinin kuru ağırlığına etkisi 

farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar istatistik olarak kükürt uygulamasında önemli 

(p<0.01) bulunmuştur.

Elde edilen verilere göre turp meyvesinin kuru ağırlıkları 0.29-0.48 g arasında 

değişmektedir. Turp meyvesinin kuru ağırlık değerleri incelendiğinde en düşük kuru 

ağırlık 0,29 gr ile leonardit, bakteri aşılaması ve kükürt uygulaması yapılan bitkilerde 

gözlemlenmiştir. En yüksek kuru ağırlık ise 0.48 g olarak çiftlik gübresi uygulaması ve 

bakteri aşılamasının yapıldığı ama kükürtün uygulanmadığı bitkilerde belirlenmiştir 

(Tablo 2). 

2.Deneme Sonuçları

Araştırmada, topraklara farklı organik madde kaynağı (Leonardit ve Çiftlik gübresi) ve 

elementel kükürt ilave edildikten sonra bakteri aşılaması yapılıp inkübasyona bırakılmıştır. 

45 günlük inkübasyondan sonra bu topraklarda yetiştirilen turp bitkisinin bazı verim 

unsurları ölçülmüştür. Tekrar aynı topraklarda ikinci kez turp bitkisi yetiştirilerek hasat 

sonrası bitkide ölçümler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 2. denemede yetiştirilen 

turpun çapına uygulamaların etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar tüm 

interaksiyonlarda istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. En yüksek turp çapı 2.89 cm ile 

organik madde kaynağı olarak çiftlik gübresinin kullanıldığı, bakteri aşılaması ve kükürt 

uygulaması yapılan bitkilerde tespit edilmiştir. En düşük turp çapı ise 2.43 cm olarak 

kükürt uygulaması ve bakteri aşılaması yapılmayan ama leonardit uygulanan bitkilerde 

belirlenmiştir (Tablo 3).

Söz konusu araştırmada turp bitkisinin üst aksam uzunlukları 17.23-20.56 cm arasında 

değişmekte olup, en yüksek üst aksam uzunluğu 20.56 cm ile çiftlik gübresi ve kükürt 

uygulamasının yapıldığı ama bakteri aşılamasının yapılmadığı bitkilerde belirlenmiştir. En 

düşük üst aksam uzunluğu ise 17.23 cm ile çiftlik gübresi uygulanan bunun yanı sıra 
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bakteri aşılaması ve kükürt uygulaması yapılmayan bitkilerde tespit edilmiştir. Turp 

bitkisinin üst aksam uzunluğuna organik madde ile bakteri aşılamalarının etkisi istatistik 

olarak önemsiz bulunmuş olup kükürt uygulamasının ise önemli (p<0.01) olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Elementel kükürt ve bakteri aşılamasının 90 gün inkübasyon sonrası turp bitkisinin 

bazı verim unsurları üzerine etkisi (2. Deneme)

Uygulamalar Turp

çapı 

(cm)

Bitki 

uzunluğu(cm)

Bitki yaş 

ağırlığı 

(g)

Bitki 

kuru 

ağırlığı 

(g)

Turp 

yaş 

ağırlığı 

(g)

Turp 

kuru 

ağırlığı 

(g)

O
.M

. L 2.54 18.58 8.47 0.83 13.84 0.57

Ç.G. 2.70 18.89 8.70 0.86 16.10 0.59

B

-B 2.53 18.43 8.36 0.83 13.33 0.55

+B 2.71 19.03 8.81 0.87 16.61 0.61

S

-S 2.57 18.00 8.08 0.82 14.35 0.56

+S 2.67 19.46 9.09 0.88 15.59 0.60

O
.M

. x
 B

L -B 2.43 17.97 7.97 0.85 12.05 0.59

L +B 2.64 19.18 8.96 0.82 15.62 0.55

Ç.G. -B 2.63 18.89 8.75 0.81 14.61 0.52

Ç.G. +B 2.78 18.89 8.66 0.91 17.59 0.66

O
.M

. x
 S

L -S 2.57 18.11 8.31 0.85 14.55 0.59

L +S 2.50 19.04 8.62 0.82 13.13 0.54

Ç.G. -S 2.57 17.90 7.84 0.79 14.15 0.53

Ç.G. +S 2.83 19.88 9.57 0.94 18.06 0.65

B
 x

 S

-B -S 2.46 17.43 7.85 0.81 12.63 0.54

-B +S 2.61 19.44 8.87 0.85 14.04 0.57

+B -S 2.69 18.58 8.30 0.83 16.06 0.58

+B +S 2.73 19.49 9.32 0.90 17.15 0.63

O
.M

. 
x 

B
 

S

+L -B -S 2.43 17.63 8.05 0.89 12.69 0.62

+L -B +S 2.43 18.32 7.89 0.80 11.42 0.56

+L +B -S 2.71 18.60 8.58 0.81 16.40 0.57
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+L +B +S 2.57 19.77 9.35 0.83 14.83 0.53

+Ç.G. -B

-S

2.48 17.23 7.65 0.73 12.57 0.47

+Ç.G.-B

+S

2.78 20.56 9.84 0.89 16.65 0.58

+Ç.G. +B 

-S

2.67 18.57 8.03 0.84 15.73 0.60

+Ç.G. +B 

+S

2.89 19.21 9.29 0.98 19.46 0.73

L: Leonardit;      Ç.G.: Çiftlik gü1bresi;       B: Bakteri; -S: 0 mgkg-1;        +S: 400 mgkg-1 

Organik madde, bakteri aşılaması ve kükürt uygulamalarının turp bitkisinin bazı verim 

unsurlarına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada turp bitkisinin yaş ağırlığına kükürt 

uygulaması hariç, diğer uygulamaların etkisi istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. Turp 

bitkisinin üst aksam yaş ağırlıkları 7.65 ile 9.84 g arasında değişmekte olup bu 

değişiklikler kükürt uygulamasında istatistik olarak önemli (p<0.05) bulunmuştur. Diğer 

taraftan turp bitkisinin en yüksek yaş ağırlığı 9.84 g ile çiftlik gübresi ve kükürt uygulanan 

bunun yanı sıra bakteri aşılaması yapılmayan bitkilerde gözlemlenmiştir. En düşük bitki 

yaş ağırlığı ise 7.65 g olarak çiftlik gübresi uygulanan ama bakteri aşılaması ve kükürt 

uygulaması olmayan bitkilerde tespit edilmiştir (Tablo 3).

Araştırma sonuçlarına göre organik madde, bakteri aşılaması ve kükürt uygulamalarının 

turpta, bitki kuru ağırlığına etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar istatistiki 

olarak önemsiz bulunmuştur. Turp bitkisinin üst aksam kuru ağırlık değerleri 0.73-0.98 g 

arasında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre turp bitkisinin en düşük bitki kuru 

ağırlığı 0.73 gr ile çiftlik gübresi uygulanan ama bakteri aşılaması ve kükürt uygulaması 

yapılmayan bitkilerde gözlemlenmiştir. En yüksek bitki kuru ağırlığı ise 0.98 g ile çiftlik 

gübresi, bakteri aşılaması ve kükürt uygulamasının yapıldığı bitkilerde belirlenmiştir 

(Tablo 3).  

Diğer taraftan elementel kükürt ve bakteri aşılamasının yapıldığı çalışmada turp 

meyvesinin yaş ağırlığına uygulamaların etkisi farklılıklar göstermiştir. Yapılan 

araştırmada turp meyvesinin yaş ağırlık değerlerinin 11.42-19.46 g arasında değiştiği 

belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre, uygulamaların turp meyvesi yaş 

ağırlıkları üzerine etkisi istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. 
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Araştırma sonuçlarına göre uygulamaların turp meyvesinin kuru ağırlığına etkisi 

farklılıklar göstermiş olup, bu farklılıklar istatistik olarak önemsiz bulunmuştur. Elde 

edilen verilere göre turp meyvesinin kuru ağırlıkları 0.47-0.73 g arasında değişmektedir. 

Turp meyvesinin kuru ağırlık değerleri incelendiğinde en düşük kuru ağırlık 0.47 gr ile 

çiftlik gübresi uygulanan ama bakteri aşılaması ve kükürt uygulaması yapılmayan 

bitkilerde gözlemlenmiştir. En yüksek kuru ağırlık değeri ise 0.73 g olarak çiftlik gübresi, 

bakteri aşılaması ve kükürt uygulamasının yapıldığı bitkilerde belirlenmiştir (Tablo 3).

SONUÇ

Kükürt toprak pH’sını düşürmesi yanında diğer iki önemli özelliğe daha sahiptir. Bunlardan 

birisi azot, fosfor, potasyum gibi bitki için gerekli temel elementlerden biri olmasıdır. Diğeri 

ise toprak kökenli hastalık ve zararlılar aleyhinde bitkiler için koruyucu ve tedavi edici 

bilinen en bitki sağlığı materyali olmasıdır. Kükürtün oksidasyon hızı ürünün inceliği, 

toprakta Thiobacillis türleri gibi mikroorganizmaların mevcudiyetine, yeterli neme, nötr 

toprak pH'sına ve orta toprak sıcaklıklarına yakın bir dizi faktöre bağlıdır. Sülfür oksidasyon 

hızı üzerinde en büyük etkiye sahip olan fiziksel özellik parçacık boyutudur. Parçacık boyutu 

ne kadar ince olursa, toprak mikroorganizmalarına maruz kalan yüzey alanı o kadar büyük 

olur ve oksidasyon işlemi o kadar hızlı olur. Bu çalışmanın sonucunda yapılan denemeler 

incelendiğinde farklı organik madde kaynağı (leonardit, çiftlik gübresi), bakteri aşılaması ve 

elementel kükürt ilavesi turp bitkisinin bazı verim unsurlarında artışlara sebep olmuştur. 

Ancak birinci denemeye göre, ikinci denemeden elde edilen verilerde daha verimli sonuçlar 

elde edilmiştir. İnkübasyona bırakılan toprağa bakteri aşılaması ile beraber organik madde 

ilavesi mikroorganizma faaliyetlerini artırmaktadır. Bu artışlar inkübasyon süresine bağlı 

olarak değişmekle birlikte ayrışmanın artmasına bağlı olarakda materyallerin etkisinin 

arttırarak verim unsurlarını artırmıştır.
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COVİD-19 SALGININDA KIRILGAN TARAF: KADIN ÇALIŞANLAR
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Özet

Covid-19 salgını tüm dünyada hemen hemen her alanda yıkıcı sonuçlara sahiptir. Her alanda 
kriz, eşitsizlik ve kaos yaratan bu salgın, hiç kuşkusuz ki toplumsal yaşamda kadınları da 
derinden etkilemektedir. Pandemi sürecinde amaç sadece virüsten kurtulmak değil, 
pandeminin karanlık tarafı olarak ortaya çıkan kadına yönelik eşitsizlikleri önleyerek, 
kadınların toplumsal ve iş hayatındaki yerini daha da sağlamlaştırmak olmalıdır. Covid-19 
döneminde kadın çalışanlar istihdam, iş bulma, işten çıkarılma, evden çalışma, ev içi şiddet 
görme, dijital şiddet yaşama, erkek çalışanlarla aynı çalışma imkanına sahip olamama ve 
çocuklarının sorumluluklarını üstlenme konularında eşitsizlik yaşamaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Covid-19 salgının kadınların çalışma hayatına etkilerini ortaya koymak 
ve farkındalık yaratmaktadır. Bu kapsamda, salgın döneminde kadın çalışanların yaşadıkları 
eşitsizlikler örnekler ve verilerle açıklanmaya çalışılacaktır. Her konuda olduğu gibi salgın 
sürecinin etkileriyle mücadelede eşitlik için politikalar ve uygulamaların savunulması ve 
benimsenmesi toplumun tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla mümkün olabilmektedir. Bu 
nedenle salgının kırılgan tarafı olarak kadın çalışanların erkek çalışanlara göre yaşadıkları 
sorunlar, şiddet ve istihdam konuları incelenerek bir meta sentez çalışma yapılmıştır. Sonuç 
olarak kadın ve erkek çalışanların eşitsizlikleri konusunda en önemli farkın ev-iş hayatı 
dengesinden kaynaklandığı görülmüştür. Yine kadınların pandemi döneminde yaşadıkları ev 
içi şiddet ve dijital şiddet olayları artmıştır. Kadın çalışanların çalışma koşulları, uzaktan 
çalışma ve işten çıkarılma ve gelir elde etme konusunda, erkek çalışanlara göre dezavantajlı 
olduğu görülmüştür. Ortak mücadelenin akademik alanında kalan bir kadın çalışan olarak, bu 
araştırmada farkındalığı arttırmak, toplumu bilinçlendirmek adına sonuçlar ve öneriler 
sunularak, katma değer yaratılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Kadın Çalışanlar, İstihdam, Ev-içi Şiddet, Dijital Şiddet, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Abstract  

The Covid-19 outbreak has devastating consequences in almost every area around the world. 
This epidemic, which creates crisis, inequality and chaos in every field, undoubtedly affects 
women in social life deeply. In the pandemic process, the aim should be not only to get rid of 
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the virus, but to further strengthen the place of women in social and business life by 
preventing inequalities towards women that appear as the dark side of the pandemic. In the 
Covid-19 period, female employees experience inequality in employment, dismissal, working 
from home, experiencing domestic violence, experiencing digital violence, not having the 
same opportunity to work with male employees, and assuming the responsibilities of their 
children. 

The purpose of this study is to reveal the effects of the Covid-19 epidemic on women's 
working life and to raise awareness. In this context, the inequalities experienced by women 
workers during the epidemic period will be tried to be explained with examples and data. As 
in all matters, it is possible to advocate and adopt policies and practices for equality in 
combating the effects of the epidemic process through the joint efforts of all components of 
the society. For this reason, a meta-synthesis study was conducted by examining the 
vulnerable side of the epidemic, the problems faced by female employees compared to male 
employees, violence and employment. As a result, it has been observed that the most 
important difference regarding inequality of male and female employees stems from the 
home-work life balance. Again, the domestic violence and digital violence that women 
experienced during the pandemic period increased. It has been observed that female 
employees are at a disadvantage compared to male employees in terms of working 
conditions, dismissal and dismissal and earning income. As a female employee who remained 
in the academic field of common struggle, this research tried to create added value by 
presenting results and suggestions in order to raise awareness and raise awareness in the 
society.  

Keywors: Covid-19, Women Employees, Employment, Domestic Violence, Digital 
Violence, Social Gender Equality 

GİRİŞ

2019 yılının sonlarına doğru Çin’in Wuhan şehrinde ilk kez ortaya çıkan Covid-19 ya da 
koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de küresel bir salgın olarak ilan 
edilmiştir (Qiu vd., 2020). Hızlı bulaşma, şiddetli semptomlar ve tedavi edici ilaçların 
eksikliği, birçok ülkenin bulaşıcı hastalıkla mücadelede ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden 
olmuştur (Haines vd., 2020). Bu salgını önlemenin en önemli yolları sosyal mesafe, 
karantina, izolasyon, temas izleme, diğer kişisel ve solunum hijyeni önlemleri olarak 
sıralanmış (Cheung vd., 2020, ilk kez böyle bir virüsle karşılaşan dünya, önemli bir değişim 
yaşamıştır. Tüm dünyada insanların sağlığı başta olmak üzere, ülkelerin ekonomisini, 
refahını, işletmelerin sürdürülebilirliğini, vatandaşların yaşam tarzlarını ve alışkanlıklarını 
değiştiren koronavirüs, küresel bir sorundur. 

Covid-19, ülkeler, ekonomiler ve insanların yaşamlarında fırsat eşitsizliklerini doğurmuştur. 
Bu salgınının meslekler, işçi sağlığı ve geliri üzerindeki olumsuz etkileri, pandemi sırasında 
pek çok mesleğin çalışma koşullarını temelden değişmesine bağlanmıştır (Berger vd., 2020). 
Pandemi sürecinden herkes aynı oranda etkilenmemektedir. Son yapılan çalışmalarda 
kadınlar, yaşlılar ve düşük gelirli ailelerin krizden daha çok etkilendiği belirtilmektedir (Tsai 
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ve Wilson, 2020; Zhou vd., 2020).  TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women (2020) işbirliği 
ile hazırlanan raporda,  toplumda güçsüz ve azınlıkta olan bu kesimlerin salgın sürecinde 
daha fazla yıprandığı ve kadınların bu azınlıklar içerisinde en öne çıkarılması gereken grup 
olduğu belirtilmektedir. Çünkü kadınlar yüksek iş ve gelir kaybı riskleriyle ve kriz ve 
karantina zamanlarında artan şiddet, sömürü, istismar veya taciz riskleriyle karşı karşıyadır.

Covid-19 salgınının yarattığı sonuçlar toplum içindeki her kesimi aynı ölçüde 
etkilememektedir (Blundell vd., 2020: 292). Yapılan araştırmalarda toplumda cinsiyet 
eşitsizliğinin artacağı yönünde görüşler ortaya atılmaktadır (Alon vd., 2020). Bu çalışmanın 
amacı Covid-19 ile artan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair, Covid-19 salgınının kadın 
çalışanlar üzerinde yarattığı etkileri açıklamak, verilerle ortaya koymak ve farkındalık 
yaratmaktır. Bu bağlamda virüsün kadın çalışanların istihdamı, iş-aile hayatı dengeleri, ev içi 
şiddet ve dijital şiddet yaşamaları üzerine etkileri kavramsal bir çerçevede, veriler ve yapılan 
araştırmalar doğrultusunda, ele alınacaktır.   Covid-19 henüz yeni bir olgu olmasından dolayı, 
yapılan araştırmalarda oldukça yenidir. Özellikle Covid-19’un etkileri ve sonuçları üzerine 
yapılan çalışmalar, henüz süreci yaşamaya devam ettiğimiz için, oldukça kısıtlıdır. Bu 
nedenle uygulamalı araştırmalar ile sonuçları görmek zordur. Özellikle izolasyon sürecinde 
olan kadınlara ulaşmak ve veri elde etmek kolay değildir. Bu doğrultuda araştırma kavramsal 
bir boyutta ele alınmıştır. Her ne kadar kavramsal olarak kalsa da, son bir yıl içinde yaşanan
gelişmelerle sonuçlara dair farkındalık yaratmak, bundan sonraki plan ve politikaları bu 
doğrultuda belirlemek adına oldukça önemlidir. Şüphesizdir ki pandemi süreci sona erdiğinde 
dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan biz 
kadınları kaybetmemek, ekonomiye kazandırmak ve toplumsal hayatta hak ettiği değeri 
görmesi açısından yapılacak her çalışmanın oldukça değerli olduğu düşünülmektedir. 
Pandemi sürecinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek ve kadınları korumak 
hepimizin görevidir.

1. Covid-19 Salgının Kadınların İstihdamına Etkileri

BBC (2020) raporuna göre salgın döneminde birçok işletme geçici veya tamamen 
kapanmıştır. Bazı işletmeler işleri evden yürütürken bazı işletmeler çalışanlarını ücretsiz izne
göndermiş ya da işten çıkarmıştır. Bu rakam 2020 Mayıs itibariyle, tüm dünyada işletmelerin 
%81’inin kısmen veya tamamen kapandığı yönündedir.  Bu kapanmalardan, Farre vd. (2020) 
yaptıkları çalışmalarında kadınların erkeklere göre işlerini kaybetme olasılığının daha yüksek 
olduğunu ve kısa dönemde ücretlerinde eşitsizliklerin arttığını belirtmişlerdir.

Mevcut çalışmalar, Covid-19 salgınının işletmeler üzerinde farklı cinsiyet etkileri yarattığını 
göstermiştir. Örneğin, kadın işçilerin üretkenliği erkek işçilere göre daha fazla düşmüştür ve 
kadın işçilerin çalışma saatlerini azaltma olasılıkları erkeklere göre daha yüksek olmuştur 
(Collins vd. 2020). Liu vd. (2021) salgın ve kadın yöneticilerin durumu üzerine yaptıkları 
çalışmalarında, salgın sürecinde kadınların yönettiği işletmelerin, erkeklerin yönettiği 
işletmelere göre kapanma olasılığının %2,6 daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine kadın 
yöneticilerin gelecek hakkında daha kötümser olduğu, bununla birlikte, kadınların yönettiği 
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işletmelerin banka kredisi alma olasılığının düşük olduğunu ve çalışan sayısını, özellikle de 
kadın çalışan sayısını azaltma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koymuşlardır. Liu ve 
diğerlerinin bu varsayımları OECD (2020) raporunda da doğrulanmıştır. Kadın girişimcilerin 
sayısında önemli düşüşler meydana gelmiştir. 

TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women (2020) işbirliği ile hazırlanan raporda, salgın 
süresince erkek ve kadın çalışanların işletmelere bildirdiği zorluklar Şekil 1’de gösterilmiştir. 
Buna göre pandemi sürecinde kadın çalışanların işlerini kaybetme, gelirlerinin azalması, evde 
hem iş hayatı hem de aile hayatına dair iş yükünün artması ve şiddet yaşamaları konularında 
daha fazla şikâyetlerinin olduğu görülmektedir. 

Şekil 1. Covid-19 Salgın Sürecinde Cinsiyete Göre İşletmelere Bildirilen 
Zorluklar 

                     Kaynak: (TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women, 2020)

Küresel temelde yapılan araştırmalarda gelişmiş ülkeler ile gelişmekte ve az gelişmiş 
ülkelerde kadın çalışanların durumunda farklılıklar yaşanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
kadınların hakları daha fazla gözetilirken, diğer ülkelerde kadın hakları daha az dikkate 
alınmaktadır. Özellikle sağlık, aşı ve temel ihtiyaçlarına odaklanan diğer ülkelerde, hayatta 
kalma mücadelesi verilmektedir (OECD, 2020). Özellikle cinsiyet eşitsizliği endeksi önceden 
yüksek olan veya düşük kişi başına GSYİH endeksi olan ülkelerde, pandemi sırasında 
cinsiyet eşitsizliğinin daha da arttığı görülmüştür (Liu vd., 2021).

Alon vd. (2000)’ ne göre, Covid-19 krizinin kadın ve erkekler üzerindeki etkileri diğer 
ekonomik gerileme dönemlerinde olduğundan çok daha farklıdır. Çoğu ülkede erkekler 
yüksek ücretli ve prestij yüksek işlerde çalışırken (doktor, mühendis, savcı gibi), kadınlar 
daha az ücretli ve prestiji düşük işlerde çalışmaktadır. Bu pozisyonlar içinde, kadınların daha 
az iş güvencesi, daha düşük ücret ve tam zamanlı istihdam gibi özelliklere sahip özel sektörde 
istihdam edilmesi erkeklere göre daha fazladır (Nordhues vd., 2021). Bu nedenle kadınların 
özel sektörlerde ve sağlık, turizm ve eğitim vb. gibi sektörlerde daha fazla istihdam 
edilmesinden dolayı işten çıkarılma ihtimalleri daha yüksektir (Alon vd., 2020). Sektörler 
bazında yapılan bir araştırmada sanat, eğlence ve diğer sektörlerde kadınların %57,2, 
konaklama ve gıda sektörlerinde %54,1, idari faaliyetlerde %38,2 oranlarına sahip olduğu 
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belirtilmiş ve salgının bu sektörleri daha fazla etkileyeceği öngörülmüştür. Milyonlarca düşük 
ücretli, düşük vasıflı kadın işgücünün çalıştığı bu sektörlerde iş ve ücret kayıplarının yoğun 
olacağı tahmin edilmektedir (Erdoğdu, 2020). OECD (2020) raporuna göre kısa vadede, 
seyahate ve müşterilerle fiziksel etkileşime dayanan endüstriler kaçınılmaz olarak sert darbe 
alacaktır. Buna hava yolu taşımacılığı, turizm, perakende faaliyetleri, konaklama hizmetleri 
(ör. oteller) ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri (ör. kafeler, restoranlar ve yiyecek-
içecek hizmetleri) dahildir. Bu endüstrilerin çoğu, kadınların başlıca işverenleridir; OECD 
ülkelerinde ortalama olarak kadınlar, hava taşımacılığı endüstrisindeki istihdamın yaklaşık 
%47'sini, yiyecek ve içecek hizmetlerinde% 53'ünü ve konaklama hizmetlerinde% 60'ını 
oluşturmaktadır. 

Pandemi öncesinde, kadın çalışanların erkek çalışanlara göre iş hayatında yaşadığı 
eşitsizliklerin, eğitim eşitsizliği, gelir eşitsizliği, toplumsal yargılar ve cam tavanlar, cinsel 
taciz ve kayıt dışı çalışma gibi eşitsizlikler olduğu bilinmektedir (Çalış Duman, 2020). 
Kadınlar pandemi öncesinde de, pandemi sürecinde de her zaman iş hayatında erkeklere göre 
dezavantajlı gruptadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kadın çalışanlar iş hayatında en 
kırılgan gruptur. Örneğin, Türkiye’de TUİK (2021) işgücü verilerine göre istihdam 
edilenlerin %60,4’ü erkek, %26,7’si kadındır. Genç nüfusta (15-24 yaş) erkeklerin işsizlik 
oranı %22,9 iken, kadınların işsizlik oranı %34,7’dir. Türkiye’de daha yüksek işsizlik 
oranlarıyla karşı karşıya olan kadınlar Covıd-19 salgını döneminde ve sonrasında düşen talep 
karşısında erkek çalışanlara göre daha hassas bir durumdadır (TÜSİAD, TÜRKONFED ve 
UN Women, 2020). Örneğin, UN Women (2020) uzaktan çalışma sürecinde kadınların gelir 
karşılığı çalışma saatlerinin erkeklere oranla arttığını açıklanmıştır ve bu oran tüm işletmeler 
için %97’dir. Yine kadınların bu iş yüküne bağlı olarak yaşadıkları, stres, sıkıntı ve rol 
çatışmalarının erkeklere oranla daha yüksek olduğu da belirtilmiştir. 

Kadınların pandemi sürecinde daha fazla işsiz kalmasının nedenlerinden birisi de kayıt dışı 
çalışma oranlarının yüksek olmasıdır. BM (2020) raporuna göre kadın çalışanların %70’i 
kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır ve bu 740 milyon kadına denk gelmektedir. King (2020) 
salgın döneminde kadınların kayıt dışı çalışmasına bağlı olarak, erkeklerden daha fazla işini 
kaybettiğini belirtmiştir.  Evid-Sen (2020) Covid-19’un ev işçilerine etkisi üzerine hazırladığı 
raporda, ev işlerinde çalışan kadınların tamamına yakının işsiz kaldığı belirtilmiştir. Özellikle 
kayıt dışı olarak çocuk ve yaşlı hasta bakıcısı, ev işlerine yardımcı gibi işlerde çalışan 
kadınların bu süreçte işsiz kaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, salgınının gerektirdiği 
izolasyon önlemlerine uymak çabasında olan hanelerin riskten kaçınmak üzere ev işçisi 
istihdamına son vermelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca aile üyelerinin evde olması, tam 
kapanma, toplu taşıma araçlarını kullanmasına bağlı olarak virüs getirebilme düşüncesi de bu 
durumun nedenleri arasında sayılabilir (Erdoğdu, 2020). 

2. Covid-19 Salgının Kadın Çalışanların İş-Aile Hayatı Dengesine Etkileri

Aile hayatında kadınların erkeklerden daha fazla iş yükünün olduğu bilinen bir gerçektir. 
Örneğin, en son zaman zaman kullanım istatistikleri raporunda TUİK (2014-2015), çalışan 
erkeklerin gün içinde 6 saat 25 dakikalarını, çalışan kadınlar ise 4 saat 32 dakikalarını 
istihdamla ilgili faaliyetlere ayırdıklarını açıklamıştır. Yine aynı araştırmada, hanehalkı ve 
aile bakımına ayrılan zamanın, çalışma durumuna ve cinsiyete göre farkı incelendiğinde; 
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kadınların günde ortalama 3 saat 31 dakika, çalışan erkeklerin ise 46 dakika ayırdığı 
açıklanmıştır. 

Nitekim normal süreçte bile kadınların erkeklere göre aile ve bakım işlerine beş kat fazla 
zaman ayırdığı düşünüldüğünde, pandemi sürecinde nasıl bir artışın yaşanacağı tahmin 
edilmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarda salgın sürecinde kadınların iş yükünün 
olağanüstü bir şekilde arttığı görülmüştür (Zeybekoğlu Akbaş ve Dursun, 2020: 90). Covid-
19 salgını ile birlikte tüm dünyada özellikle kamu sektöründe çalışanların evden çalışma 
oranı yükselmiştir. Örneğin Kore’de evden çalışan kamu sektörü çalışanlarının sayısı 
2020'nin ilk çeyreğinde 2019'un ilk çeyreğine göre 22 kat artmıştır (Lim vd., 2020). Bazı 
araştırmalar, pandemi sırasında babaların ev işlerinde ve/veya çocuk bakımında daha fazla 
zaman geçirdiklerini, ancak annelerin bu işlerde yükünün babalara göre daha fazla zaman 
harcadığını göstermektedir (Andrew vd., 2020). 

İşletmeler, Covıd-19'un ortaya çıkardığı zorlukları aşarken, çalışma ortamındaki mevcut 
değişikliklerden orantısız bir şekilde etkilenebilecek çalışanlara da özen göstermeleri 
gerekecektir (Carneval ve Hatak, 2020: 184). Çünkü bilim insanları Covid-19'dan sonra işte 
ve ailede cinsiyet eşitsizliğinin azaltılması konusunda daha şüpheci olduklarını 
belirtmişlerdir. Bilim insanlarına göre pandemi süresince kadınlar erkeklere oranla işlerini 
kaybetme ihtimali daha yüksektir ve bu durum kadınların evde çalışma saatlerindeki cinsiyet 
eşitsizliğini arttırmıştır (Lim vd., 2020). Dahası, çocuk bakımı, yaşlılara bakma, hastalık ve 
sakatlık gibi faaliyetler ile yemek pişirme, temizlik, kıyafet onarımı ve bakımı gibi günlük ev 
işleri ve diğer ek işler orantısız ve adaletsiz bir şekilde kadınların üzerine düşmektedir 
(Londono vd., 2021). 

Sektörel açıdan bu durum incelendiğinde, hiç kuşkusuz ki en fazla sağlık sektöründe çalışan 
kadınların pandemi sürecinden etkileneceği açıktır. Bu konuda yapılan araştırmalarda, sağlık 
sektöründeki küresel çalışanların %70'ini kadınlar oluştururken, hemşire ve ebelerin %80'i 
kadın olarak açıklanmıştır (OECD, 2020; Nordhues vd., 2021). Yine OECD ülkelerinde 
çalışanların yarısı kadın doktordur (OECD, 2020). Bu durum kadınların risk düzeyi yüksek 
bir sektörde olduğunu ve her an enfeksiyon riskiyle karşı karşıya kaldığını göstermektedir. 
Bu nedenle sağlık sektöründe çalışan kadınların aile ve iş dengesini bu süreçte kurmakta 
zorlandığı, çoğu zaman evine ve çocuklarına gidemediği görülmüştür.  Bu konuda Baki ve 
Piyal (2020) çalışmalarında sağlık sektöründe çalışan kadınların, aile ve mesleği arasında 
ikilem yaşadığı, çocuk ve evcil hayvanları konusunda yardıma ihtiyaç duymaları, ailelerini 
korumak için onlardan uzak durma düşüncesi, uzun çalışma ve yıpratıcı çalışma 
koşullarından dolayı iş ve aile çatışması yaşadıkları belirtilmiştir. 

Kadın çalışanlar konusunda daha da dezavantajlı olan ve üzerinde özellikle durulan çalışan 
annelerin işi salgın sürecinde daha da zorlaşmıştır. Evden çalışmak zorunda kalan anneler, 
hem ev işleri, hem anne ilgisine sahip çocuklarıyla süreci daha yıpratıcı geçirmektedir. 
Kadınların ev içi rolleri ve onlardan beklentiler kadınların evde mesai kavramını ortadan 
kaldırmış, 24 saat çalışır hale dönüştürmüştür (Zeybekoğlu Akbaş ve Dursun, 2020: 90). 
Ayrıca kreş, okul ve çocuk bakım evlerinin kapandığı da düşünüldüğünde, kadınların iş 
yükünün daha da arttığı görülebilir (OECD, 2020). Örneğin, bu konuda kadın akademisyenler 
üzerine yapılan bir çalışmada, evden çalışan kadın akademisyenlerin, önceki dönemlere göre 
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erkek meslektaşlarına göre daha az makale, bildiri yayınladıkları ve daha az projelere 
katıldıkları belirtilmiştir. Bu durumun nedeni olarak ise artan iş yükü ve iş-aile dengesini 
kurmakla ilişkili olduğu belirtilmiştir (Ünal ve Gülseren, 2020).

Kadın ve erkek çalışanlar benzer şekilde evden çalışsa bile yapılan araştırmalar kadınların 
evdeki iş yükünün daha fazla olduğu göstermektedir. Örneğin, Landivar vd. (2020) 
araştırmalarında, evden çalışan çiftler üzerinde incelemelerde bulunmuşlar ve kadınların, 
özellikle annelerin Covid-19’dan orantısız bir şekilde etkilendiğini belirtmişlerdir. Bu 
çalışmayı destekleyen Zamberlan vd. (2021) tüm potansiyel işgücü piyasası değişikliklerinde, 
kadınların ev işine adadıklarını bildirdikleri zamanın, toplamda erkeklerin bildirdiklerinden 
daha büyük bir pay olduğunu belirtmişler ve kadınların ev işlerine ayırdığı toplam sürenin 
yaklaşık %60’ına denk geldiğini bildirmişlerdir.

Blundell vd. (2020: 360) araştırmalarında ise kreşlerin, okulların kapanması ve evden eğitim 
sistemine geçilmesinin kadınlar için ciddi sorunlar yarattığını belirtmişlerdir. Yine Collins vd. 
(2020:15) çiftlerin her ikisinin de evde çalışmasına rağmen çocuk bakımı ve ev işleri 
konusunda,  annelerin babalara kıyasla daha fazla zaman harcadıklarını belirtmişlerdir. Yine 
bu araştırmada özellikle küçük çocukları olan annelerin salgın ve karantina önlemlerinden 
dolayı çalışma sürelerinin oldukça kısaldığı ifade edilmiştir. Küçük çocuklar, pandemi ve iş 
yaşam dengesi üzerine çalışma yapan Boca vd. (2020), 0-5 yaş aralığında çocuğu olan 
kadınların, çalışma hayatı ve aile yaşam dengesini kurmada daha fazla zorlandığını ifade 
etmiştir. King (2020) ise yaptığı araştırmasında pandemi sürecinde, temel hizmetler haline 
dönüşen bakım işlerinin daha fazla kadınların üzerine kalmasının yolunu açtığını belirtmiştir. 
Çocukların okula devam edemeyişi, yaşlıların ihtiyaçlarının artması ve sağlık hizmetlerinin 
üzerine binen yük sebebiyle emeğin karşılığının ödenmediği çalışma biçimleri 
yaygınlaşmıştır. Kadınlar ücretsiz çalışan aile işçileri haline dönüşmüştür (BM, 2020).

Artan iş yüküne ilaveten virüse bağlı olarak ortaya çıkan aile üyelerinin, özellikle çocukların, 
sağlık problemleri yaşayacakları ve bu sorumluluğunda annelerin omuzlarına bineceği 
öngörülmektedir. Salgın sonrasında bu nedenle kadınların bir kısmının çalışma yaşamına geri 
dönemeyeceği de öngörüler arasındadır (Power, 2020). Bunlarla birlikte yaşanan tüm stres, 
sıkıntı, gelir kaybı ve tetikleyen diğer faktörler ile birlikte kadınların şiddet yaşama 
eğilimlerinin artacağı da görülmektedir.

3. Covid-19 Salgınının Kadın Çalışanların Ev-içi ve Dijital Şiddet Yaşama 
Eğilimine Etkileri

Covid-19 pandemisi sürecinde evde izolasyon ve karantina önlemleri ile birlikte, ev içi/ev 
işlerinin yerine getirilmesi ve paylaşımındaki cinsiyet temelli eşitsizliğin derinleştiği 
görülmektedir (Alon vd., 2020).  Aile içi şiddete karşı savunmasız ailelerde, risk faktörlerinin
artışı, şiddetin artmasına neden olabilir. Bu konuda Tierolf vd. (2020) yaptıkları 
araştırmalarında pandemi sürecinde ev içi şiddetin arttığını ve bu durumun çocuk istismarını 
şiddetlendirdiği ifade etmişlerdir. 
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Salgın sürecinde evlerde kalınması tavsiye edilirken, küresel raporlar ev ortamının kadınlar 
için güvenilir olmadığını, her üç kadından birinin şiddete uğradığı görülmüştür. Bu 
muhtemelen evdeki artan gerginlikten ve kadınların karantina sırasında bir tacizciyle izole 
edilme sürenin artmasından kaynaklanmaktadır (UNFPA, 2020). Ayrıca, Covid-19, anksiyete 
ve depresyon yükünü artırarak, insanların zamanında sosyal ve güvenlik hizmet aramasını 
geciktirmektedir. Yine evde kalmak, halk sağlığı, acil durum müdahale önlemleri, 
mağdurların şiddeti bildirme ve istismarcıları terk etme fırsatlarını da azaltmaktadır (Hall ve 
Tucker, 2020). Bunlara ilaveten, toplumda salgınla ortaya çıkan korku, belirsizlik, artan 
işsizlik ve ekonomik buhranların insanların psikolojisini bozduğu ve şiddete yönlendirdiği, 
ayrıca alkol tüketimindeki artışın kadına yönelik şiddet eylemlerini arttırdığı açıklanmıştır 
(Peterman vd., 2020). Örneğin, Çin'in Hubei eyaletinde, aile içi şiddet raporları 2020 Şubat 
ayında karantina sırasında üçe katlanmış, salgının ortaya çıkmasından bu yana, Birleşmiş 
Milletler (BM) aile içi şiddetin Fransa, Arjantin, Kıbrıs ve Singapur'da% 25 ila% 33 oranında 
yoğunlaştığını bildirmiştir (Akt: Nordhues vd., 2021).  Yine Güney Afrika'da eve 
kapanmanın ilk sekiz gününde polise 87.000 aile içi şiddet çağrısı bildirildiği açıklanmıştır 
(Hall ve Tucker, 2020). 

Covıd-19 salgını, büyük ölçüde değiştirilmiş çalışma ortamlarına uyum sağlamaya çalışan 
çalışanlar için muhtemelen sosyo-psikolojik, fiziksel ve teknik bir takım sorunları 
doğurmaktadır (Carnevale ve Hatak, 2020: 185). Koronavirüs ile birlikte çalışma hayatının 
eve taşınması, çalışanları daha fazla internet ve teknoloji kullanmaya itmiştir. Bu durum 
kadınlara karşı şiddetin dijital ortamlara taşınmasına da neden olmuştur. Dijital şiddet son 
zamanlarda, kadınlara yapılan şiddet türlerinin arasına girmiştir (Londono vd., 2021).

Son yıllarda internet ve teknoloji kullanımının yaygınlaşması ile birlikte toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin yeni bir biçimi olarak dijital şiddet gündeme gelmektedir. Vall-Roque vd. 
(2021) Covid-19 ve kadınların sosyal medya kullanımı üzerine yaptıkları araştırmalarında, 
pandemi sürecinin kadınların vücut imajı bozuklukları ve benlik saygısı üzerinde etkisi 
olduğunu belirtmişlerdir. Sosyal medya kullanımının artması ve internet ve uzaktan çalışma 
koşulları insanların dijital ortamlarda daha fazla zaman geçirmesini sağlayarak, kadınların 
dijital şiddet yaşama olasılığını arttırmaktadır. Örneğin,  pandemi sürecinde Türkiye’de dijital 
şiddet nedeniyle gelen başvuruların arttığı ve tüm şiddet ihbarların %11’ini oluşturduğu 
bildirilmiştir. (Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020).

OECD (2020) araştırmasına göre, dijital araçlar, kadınlara şiddetten kaçmanın bir yolunu 
temsil ederken, aynı zamanda istismarcılara kontrollerini artırma imkanı da vermektedir. Bir 
yandan, kadınlar çevrimiçi yardım bulabilir ve destek hizmetlerine erişmelerine yardımcı 
olabilecek bilgileri paylaşabilirler. Bununla birlikte, dijital teknolojiler zorla hapsetme, 
saldırganların kurbanlarını daha iyi kontrol etmelerini sağlayabilir. Örneğin, evden çalışma 
sürecinde yöneticilerin çalışanlarını sık sık dijital araçlarla kontrol etmesi, kadın çalışanları 
huzursuz edebilir, aile içi şiddeti teşvik edebilir. 

Günümüzde sosyal etkileşimlerin merkezinde teknoloji bulunmaktadır. Bu nedenle, Covid-19 
salgını, gizli bir sosyal eşitsizlik biçimi olan dijital eşitsizliklerin önemini daha da 
artırmaktadır. Nitekim, teknolojilere erişim ve teknolojilerden fayda elde etme açısından 
bireyler ve sosyal gruplar arasında farklılıklar vardır. Dijital eşitsizlikler, sosyal ve ekonomik 
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olarak dezavantajlı insanları virüse ve pandeminin sayısız sosyo-ekonomik sonuçlarına karşı 
daha fazla risk altına sokmaktadır (Beaunoyer vd., 2020). Bu konuda yapılan araştırmalarda 
kadınların teknolojiyi kullanma ve erişimi konusunda erkeklere göre dezavantajlı olduğu 
belirtilmiştir. Evden çalışırken, kadınların internet ve teknolojik araçları çoğunlukla iş amaçlı 
kullandığı görülürken, Woodlock vd. (2020) araştırmasına göre erkekler ise, teknolojiyi
kadınları kontrol etmek, izlemek ve sindirmek aracılığıyla kullanmaktadır. 

Hacettepe Üniversitesi (2021)’nin pandemi döneminde kadın ve kız çocuklarının yaşadığı 
şiddete dair açıkladığı raporda, on kadından dördünün şiddete maruz kaldığı açıklanmıştır. 
Yine kadınların üçte birinin ısrarlı takip mağduru olduğu belirtilmektedir. Buna “musallat 
olma” diyen araştırmacılar, kadınların yaş gruplarına göre farklı ısrarlı takip biçimlerine 
maruz kaldığını ve en fazla sürekli telefonla arama yapıp mağduru kontrol ederken, bunu kısa 
mesaj, mektup, e-mail gönderme, sosyal medya takibi, işyerine veya yaşanılan mekana 
gelerek rahatsız etme davranışlarının izlediği belirtilmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Covid-19 salgını tüm dünyada büyük bir kaos ortamı yaratmış, başta sağlık olmak üzere bir 
çok sektörü/alanı doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Elbette ki böyle bir kaos ortamı 
zaten var olan eşitsizlikleri ve sorunları daha da derinleştirmiştir. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği konusunda her dönem sorun yaşayan kadınlar/kadın çalışanlar pandemi süreciyle 
daha da kırılgan hale gelmişlerdir. Kadın çalışanların iş bulmada, işten çıkarılmada, ev-iş 
hayatı  çalışma yükünde, şiddet görme eğiliminde artışlar görülmeye başlanmıştır. Pandemi 
sürecinin kadınlar üzerine etkilerini incelemek son derece önemlidir. Çünkü bu sürecin 
toplumda yarattığı sonuçları görmek ve politikalar geliştirmek başarılı bir yönetim için 
gereklidir. Toplumsal her konuda olduğu gibi koranavirüs salgının kadınlar ve kadın 
çalışanlar üzerine etkilerini en aza indirmek için hükümet, işletmeler, vatandaşlar olarak ortak 
bir mücadele gerekmektedir. Bu konuda yapılabilecekler veya yapılması gerekenler 
konusunda uluslararası raporlardan, bilimsel makalelerden ve diğer araştırmalardan şu şekilde 
öneriler sıralanabilir (BM, 2020; OECD, 2020; Alon vd., 2020; Blundell vd. 2020; Collins 
vd., 2020; Farre vd., 2020; King  vd., 2020; Liu vd., 2021);  

Ülkeler, pandemi süreci müdahale planlama ve karar verme süreçlerinde kadın ve 
erkeklerin eşit temsil edilmesini sağlamalıdır. Özellikle ülkeler ve yöneticileri acil 
durum önlemleri almayı, gelir destek önlemlerini güçlendirmeyi ve genişletmeyi, 
küçük işletmelere ve serbest meslek sahiplerine desteği genişletmeyi ve şiddet 
mağduru kadınlara yardım için önlemleri iyileştirmeyi düşünmelidir.
Kadın girişimciler ve işletmeleri daha ayrıcalıklı olarak desteklenebilir. Buna ek 
olarak, özel sektör mali desteği ve kredilere erişim kadınlar ve erkeklere eşit olarak 
sunulmalıdır.
Kadın çalışanların çoğunlukta olduğu ve tedarik zincirlerinin sekteye uğradığı 
sektörlerin kadın çalışanlarını tekrar istihdam edebilmeleri için ilgili kredi, borç 
programları ve hibe programlarına yeterli erişimi sağlanmalıdır. Aynı şekilde kadın 
çalışanların istihdamlarındaki muhtemel kayıt dışılığın dikkate alınması ve böylelikle 
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bazı yardımların onlara erişilebilir kılınması için gereklidir. Örneğin Kosta Rika’da 
Hükümet gençler,  kadınlar, yaşlı bireyler, özel etnik gruplar gibi azınlıkları hedef 
alan projelere ve kooperatiflere sunulan tüm kredilerin faiz oranlarını düşürmüştür. 
Pandemi; kadınların ve kız çocuklarının tedavi ve sağlık hizmetlerine erişimini çok 
daha güçleştirmektedir. Bu nedenle kadınların bu hizmetlere ulaşılabilmesi için 
gerekli kolaylıkların sağlanması önemlidir. Örneğin, Hollanda’da ebelerden oluşan 
ekipler pandemi süresince kapalı olan otellerde annelik bakım hizmetleri sunmaktadır.
Covid-19 plan ve politikalarına kadınlara yönelik şiddeti önleyecek planların dahil 
edilmesi, sığınma evlerinin zorunlu hizmet olarak tayin edilmesi ve sayılarının 
arttırılması ve bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına verilen kaynakların 
arttırılması alınacak önlemler arasındadır.
Kadın çalışanların dijital şiddete maruz kalmasını önleyecek güvenlik tedbirlerinin 
arttırılması önem taşımaktadır. Dijital araçlar kullanılarak yapılan şiddet olayların 
normal şiddet olaylarından farkının olmaması, kadınlara karşı yapılan ısrarlı 
takipçilik, sahte hesaplar, mahrem görüntülerin kullanılması ve siber tehditler 
konusunda gerekli hukuki güvencenin sağlanması gerekmektedir.  
Covid-19’un ekonomik etkisini hafifletmek için hükümetler tarafından, en 
savunmasız olanların, özellikle kadınlar ve çocukların, gelir kaybını önlemek için para 
ve gıda yardımı sağlanabilir. Düşük gelirli aileleri, özellikle de ağırlıklı olarak bekar 
çalışan anneleri hedefleyen yardımlara daha kolay erişim sağlanabilir.
Evlerde izole olan kadın çalışanların süreçten nasıl etkilendiğine dair sonuçları ve 
istatistikleri açıklayarak, aile içi şiddetin sosyal olarak kabul görmesini engellemeye 
ve toplumu bilinçlendirmeye çalışılabilir. Özellikle akademik alanda kadınlar üzerine 
çalışmaların sayısı arttırılabilir.

Son olarak toplumun kadınlara ait basmakalıp önyargılarını yıkacak, kadınları erkeklerle eşit 
haklarla kamusal alanda temsil edecek eğitim, bilinçlendirme ve farkındalık projelerinin 
sayısı arttırılabilir. Kadınları tüm alanlardaki planların temeline koymak ülke olarak daha iyi, 
daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir kalkınma sonuçları üretecektir. Türkiye nüfusunun 
yarısını oluşturan kadınların her alanda erkeklerle eşit temsili ülkemiz için stratejik bir güç 
olacaktır. Bu nedenle krizler, hastalıklar, savaşlar veya salgınlar, sorun ne olursa olsun 
kadınları göz ardı etmek değil, onları kazanmak hem toplumsal mutluluğumuz hem de 
ekonomimiz açısından son derece kıymetlidir. 
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Abstract

Agriculture has a strong hold in an economy. Without agriculture a country will always 
depend on foreign countries to feed her population. Nigeria was one of the five leading 
countries exporting agricultural products some decades ago but Nigeria is now importing 
goods that she had exported before. This research work examined the state of agricultural 
production for local use and exportation on economic growth in Nigeria. This research work 
made use of secondary data from National Bureau of Statistic, Central Bank of Nigeria 
Annual Bulleting, World Bank and World Development Indicators. The analysis was carried 
out with the use of General Method of Moment Model (GMM). The findings of the study 
shows that Food and Live Animal and Beverages and Tobacco were found to be negative but 
significant to agricultural exports, Agricultural export (total) and Crude Materials, Inedible 
Except Fat were found to be negative and insignificant to economic growth. Animal and 
Vegetable Oils and Fat were found to be positive but insignificant to economic growth. Based 
on the following outcomes, it is important to note that policies aimed at increasing the 
productivity and quality of agricultural products have to be implemented. All agricultural 
products that will be exported should be processed to add value on them before exporting. 
There is need for improved inputs on the production of non-export goods to increase exports. 
Above it all, more credit should be devoted to practicing farmers with low or no interest rate
to increase production. When these are done it will lead to a higher rate of economic growth 
in Nigeria.

Introduction

Nigeria is country that is blessed with bounteous natural wealth together with biological and 

non-biological wealth. The agriculture division has been the basis of the financial system 

since autonomy and regardless of copious problems; it lingers a supple sustainer of the 

common people. A viable with sustainable agricultural segment would facilitate a country to 

give food to her inhabitants, provide jobs, engender foreign trade and make available raw 

resources for manufacturers. The agricultural segment has a multiplier consequence on any 
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country’s socio-economic and manufacturing framework because of the multifunctional 

character of agriculture (Ogen, 2007; Ayinde, et al., 2011). 

Farming is explained to be the creation of foodstuff as well as farm animals with the decisive 

care of flora and fauna (Ahmed, 1993; Olajide, et al., 2012). 

Economic enlargement points out an enhanced prolific capability of a country like the 

consequence showing a country’s competence in creating extra measure of produce along 

with services, because national trade and industry development is advantageous in fetching 

trade and industry improvement. 

“Exportation is a mechanism indispensable for the entire improvement of a financial system” 

Stait (2005). Export is a determining factor of development in both matured and maturing 

economics. Exports of maturing nations compose chiefly of natural` assets, but that of 

matured nations are largely of capital supplies. 

Helleiner, (2002) avowed that whatever the level of expansion and structural 

transportation attained, agriculture will remain its comparative domination in the economy 

for numerous years to come. Specifically, an agricultural achievement is the bedrock 

motivation to trade and industry expansion. 

Okolo (2004) viewed agricultural segment as the main essential part of the Nigeria wealth 

which grasp a lot of potentials for the prospect economic improvement of the country as it 

had done in the ancient times (Olajide, et al., 2012). 

In the 1960s, Nigeria was the world’s principal exporter of groundnut, the second 

largest exporter of cocoa and palm produce and a significant exporter of rubber, cotton 

(Sekunmade, 2009). In recent times, agricultural division uses around 2/3 of Nigeria’s work-

force strength, adds appreciably to the GDP as well as supplies the huge percentage of 

income to other sectors outside oil (Odetola and Etumnu, 2013; CIA, 2013, Sekunmade, 

2009). 

The subdivision posses more than a few untouched capabilities pro expansions in 

addition to improvement towards accessibility of land, water, work-force with its immense 

domestic markets (Ewubare, 2015). Around 84 million hectares of Nigeria’s overall land 

mass is anticipated to be prospective for farming; conversely, only around 40% is for 

agricultural usage (Ewubare, 2015; FMARD, 2012). Efficiency of cultured area of land is 

little owing to minute farmlands and primordial agricultural operations. Subsequent  to 

diverse and prosperous vegetation that can sustain profound farm animals population, it in 

addition has capacity for irrigation with a superficial and subversive water of about 267.7 

billion m3 and 57.9 billion m3 correspondingly (Odetola and Etumnu, 2013; Chauvin, et al., 
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2012; Lipton 2012). Nigeria’s great and mounting population creates a capability for a 

vivacious internal market for amplified farming output (Odetola and Etumnu, 2013).

Despite aforementioned chances, the situation of farming in Nigeria lingers wretched as well 

as basically feeble (Odetola and Etumnu, 2013). The segment keeps depending on ancient 

operations to uphold an increasing quantity of citizens devoid of endeavors to add 

significance (Odetola and Etumnu, 2013).

Oil boom has been responsible for the unproductive condition of agricultural division 

and its penalty on several occasions (Odetola and Etumnu, 2013; Falola and Haton, 2008). In 

1960, oil added 0.6% to GDP whereas agricultural involvement was 67% (Odetola and 

Etumnu, 2013). On the other hand in 1974, oil involvement had amplified to 45.5% roughly 

doubling that of agriculture which had declined to 23.4% (Odetola and Etumnu, 2013; 

Yakub, 2008). It ought to be cleared that this model was not a result of improved production 

in other sectors outside agriculture as anticipated of industrialization progression (Odetola 

and Etumnu, 2013; Christaensen and Demery, 2007); relatively this is the effect of little 

efficiency owing to neglect in farming division (Odetola and Etumnu, 2013).

In addition, the country was self-reliant in foodstuff manufacture and exports of key crops 

amounted in 70% of the entire exports in 1960 (Odetola and Etumnu, 2013). Nevertheless, 

owing to the decrease in local production amid supplementary items, importing foodstuff 

started to amplify and foodstuff substance such as bread produced from imported wheat flour 

started to put back low-priced staple foodstuffs. Only in the year 2012, wheat importation 

was estimated to be $1billion (Nzeka, 2013). Principally, owing to noteworthy drop in  

production of cash crops such as oil palm and cocoa,  portion of farming yield in entire 

exports declined below 2% in the 1990s (Olajide, et al., 2012). 

After democracy in 1999, the Nigeria government has embarked on different strategies such 

as National Special Programme on Food Security (NSPFS), Root and Tuber Expansion 

Programme (RTEP), Agricultural Transformation Agenda (ATA) FADAMA I, II, III and IV, 

Operation Feed the Nation to mention few in order to reform agricultural sector hence, 

economic growth in Nigeria. 

This research seeks the contributions that agricultural sector had contributed to economic 

growth after all the strategies employed to reform the sector had been put in places. 
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Materials and Methods

This research employed production function to ascertain the contribution of 

agriculture to economic growth. Y =AK where Y represents productivity, A represents techn 

ical advancement and K represents assets. The research employed Solow-Swan production 

function, that is a financial model used for long term financialdevelopmentfixed in a structure 

of neo- classical expansion concept. The representation clarifies long standing financial 

expansion by looking at assets accretion, workforce and technical development, Solow-Swan 

proves to be a suitable preliminary stage regarding several expansions. 

Y=f(L, K)                                                             (1) 

By adding agricultural exports in production function: 

Yt= f(LEBt, DCFt, POPGt, AGRIC_Et, μ)                        (2)

Equation 2 can be altered by inclusion of both exchange rate and foreign direct investment  as 

regulator variables; 

GDPt= f(LEBt,OERt, FDIt, DCFt, POPGt, AGRIC_Et, μ)       (3)

Where; 

GDP = yearly gross domestic products 

LEBt= life expectancy at birth 

OERt = official exchange rate 

FDIt = foreign direct investment 

DCFt = domestic credit provoded by financial institution 

POPGt = population growth 

AGRIC_Et = agricultural export 

μ  = error term

according to equqtion 2 and 3, equation 4 is derived that captures the natural 

logarithm of the two sides of equation 3. Growth accounting was employed to ascertain the 

basis for financial development. According to neo- classical expansion concept, that 

estimates cumulative productivity (Yt) at time Y a function of capital (Kt), labour (Lt) as well 

as the entire factor of production (At) assuming that 0<α<1 and μ>0:

.                                   (4) 

Though, the interest of the study is the value addition through farming segment towards 

nationwide financial growth along with value addition via agrarian sub-sector towards 

agriculture, aggregate output (Yt) was conceptualize in the entirety of each segment of the 

nationwide financial system accomplishment. Cumulative output of the economy (Yt)
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expresses sectorial productivities, and each sectorial production is presumed to be the totality 

of yields of its subsectors.  The aggregate output and sectorial output are specified as: 

Where (Yt) = cumulative productivity in a financial system at time t, 

(Yit) = segment’s productivity at time t

(Yijt) = sub-segment’s productivity j at time t

Assuming segments output and sub-segments added progressively towards the cumulative 

productivity. Possibility of progression for respectively segment in the financial system 

effects expansion in cumulative productivity. Similarly, sub-sectorial growth can be the basis 

of sectorial growth. Therefore, growth in cumulative productivity and growth in sectorial 

yield are identified as the first derivative of equation (5) and (6) as presented: 

Where  stands for the growth in cumulative productivity of the economy at period t 

represents growth in the productivity of sector i at period t, 

denotes productivity sub-segment j at time t. 

Growth in the entire segments and sub segments is expected to create progressive 

accomplishment towards cumulative productivity expansion. Growth in aggregate and 

sectorial output is generally stated as: 

Where  represents portion of the productivity of a sector i in the cumulative productivity in 

period t,  

represents the productivity of sub-sector j portion in the sectorial productivity at time t, 

Segments along with sub-segments evaluated expansion are anticipated towards adding 

optimistically towards the development for cumulative productivity. 

Nigerian economy sectors according to the definition of CBN along with NBS are 

agricultural exports, official exchange rate, foreign direct investment, and life expectancy at 

birth, domestic credits obtainable from financial institution and population growth. The sub-

segments in agrarian segment are grouped into food and live animal, beverages and tobacco, 

crude materials, inedible except fat and animal and vegetable oil and fat. Value additions 
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through above named segments as well as sub-segments are included and are estimated 

below: 

gdpgrow = wagric_egrow + wlebgrow + woergrow + wpopggrow + wfdigrow + wdcfgrow 

+ei ……………………………………………………………………..…………….(11)

agrgrow = wfla_egrow + wbetogrow + wcmine_egrow + wavof_egrow + ei

………………………………………………………………………………………...(12)

gdpgrow = growth in GDP in time t. 

wagric_egrow = weighed growth rate of agricultural export in period t 

wlebgrow = weighed growth rate of life expectancy at birth in period t 

woergrow = weighed growth rate of official exchange rate in time t 

wpopggrow = weighed growth rate of population growth in time t 

wfdigrow = weighed growth rate of foreign direct investment in period t 

wdcfgrow = weighed growth in domestic credit available from financial institution in 

period t 

wflaegrow = weighed growth rate of food and live animal in period t 

wbetogrow = weighed growth rate of beverages and tobacco in period t. 

wcmineegrow = weighed growth rate of crude material, inedible except fat in period t. 

wafovegrow = weighed growth rate of animal and vegetable oil and fat in period t. 

Results and Discussion

This research work on Contribution of Agriculture on trade and industry development was 

analyzed using General Method of Moment (GMM). The information for the present study 

was collected from Central Bank of Nigeria (CBN annual reports and statistical bulletin), 

Nigerian Bureau of Statistics (NBS) as well as the World Bank. This ensured the 

genuineness, validity and the reliability of the data employed in this study. 

General Method of Moment statistical result is presented in table 1. The analysis was 

conducted on the contribution of agricultural products on total output and sub-sector of 

agricultural products on total output. It is evident that agricultural output alone can not make 

GDP, there are other sectors apart from agriculture that makes total GDP. In one way or the 

other, agricultural sector also added value to all these other sectors that make GDP and vice 

versa. So, this study takes the impact of agricultural product to other sectors into 

consideration to know how they together cause growth to Nigeria economy. 
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This research work is aware of the existence of endogeneity in the explanatory 

variables that contributes to GDP, because of this; this research work adopted the use of 

General Method of Moment to care for endogeneity that may occur amid the parameters such 

like Foreign Direct Investment (FDI), Official Exchange Rate (OER), Life Expectancy at 

Birth (LEB), Domestic Credit provided by Financial Sector (DCF), Population Growth 

(POPG) and Agricultural Export Products (AGRIC_E which comprises of Food and Live 

Animal (FLA_E), Beverages and Tobacco (BETO), Crude materials, Inedible Except Fat 

(CMINE) as well as Animal and Vegetable oils and fat were referred to as Agricultural 

Export Products. 

Table 1 shows the effect of total agricultural product for exportation on total output 

(GDP). It also reveals the contribution of agricultural export sub-sector products on total 

output. In Table 1, all other sectors show negative but significant impact to total output 

(GDP_O) except LEB (t value = 14.72, coef = 1.0790 at p<0.01) that is positive and 

significant to GDP_O. Total agricultural export product (t value= -1.34, coef= -0.1321 at 

p>0.1) is negative and insignificant to GDP_O. Looking at the sub-sector impact of 

agricultural export product under FLA_E, all other factors are negative but significant except 

LEB (t value=13.45, coef=1.0698 at p<0.01) that is positive and significant. FLA_E itself is 

negative and significant (p<0.1). The impact of BETO is negative (t value= -2.72, coef= -

0.1195) but significant (p<0.01) while other factors are also negative but significant. Looking 

at the impact of CMINE_E, CMINE_E itself is negative and insignificant (tvalue = -1.45, 

coef= -0.1141 at p>0.1), LEB is positively significant while all other factors are negative but 

noticeable effect. The effect of AVOF_E is progressive but negligible (tvalue=0.19, 

coef=0.0126 at p>0.1). F-statistic for table 1 shows that all explanatory variables including 

agricultural export sub-sector are adequate to explain dependent variables while R2 shows 

reliability of explanatory variables not less than 90% i.e they are significant at “1%, 5% and 

10%”.

Presentation and Interpretation of Result

The study shows that agricultural product have an unresponsive influence on 

expansion of national financial system. This undesirable outcome of reduced yield of the 

sector seemed to result in the packed up economy painted with foodstuff insecurity, 

insufficient provision of raw material for productions, raised level of joblessness 

skyrocketing cost of living, inaccessibility of farmers to fund, labor drain to urban centers, 

unwarranted borrowing, exchange rate devaluation, and import reliance just to mention a few. 
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Downward trending was observed in the making of agricultural products, exportation of 

agricultural products and portion of agricultural production in the entire national GDP for the 

period of global economic meltdown (Loto, 2011). The indication is that throughout the 

period of the global economic meltdown, the accomplishment of agricultural sector in GDP 

as well as the exportation of farm produces detailed inconsequential improvement. Non-oil 

exportation was discovered to show negligible influence on the expansion of Nigeria 

financial system Onodugo et al., (2013). Adesuoji et al., (2013), similarly observed non-oil 

exportation having inconsequential value in the development of domestic economy.  Pathetic 

viability on the exportation in agricultural products towards growth in the nationwide 

financial system is a pointer to retardation in productivity from Agricultural sub sectors 

which is expected to culminate in the overall agricultural export. 

Table 1: Performance of Agricultural Export Products on Nigeria Economy

LNGDP_O LNGDP_O LNGDP_O LNGDP_O LNGDP_O

“Coef

”.

“T-

test”

“Coef

”.

“T-

test”

“Coef

”.

“T-

test”

“Coef

”.

“T-

test”

“Coef

”.

“T-

test”

FDI -

0.377

4

-

3.41**

*

-

0.376

4

-

3.47**

*

-

0.342

4

-

2.80**

*

-

0.363

8

-

3.16**

*

-

0.314

5

-

2.17**

OER -

0.009

1

-

2.87**

*

-

0.009

4

-

2.84**

*

-

0.012

6

-

3.34**

*

-

0.008

6

-

2.73**

*

-

0.007

7

-1.92*

LEB 1.079

0

14.72*

**

1.069

8

13.45*

**

1.241

6

14.61*

**

1.080

7

14.82*

**

1.015

6

10.55*

**

DCF -

0.030

0

-

3.04**

*

-

0.027

3

-

2.60**

*

-

0.023

5

-

2.06**

-

0.034

1

-

3.35**

*

-

0.025

6

-

2.08**

POPG -

2.753

4

-

4.65**

*

-

2.666

7

-

4.37**

*

-

3.663

8

-

6.25**

*

-

2.892

1

-

5.08**

*

-

2.842

9

-

4.38**

*

LNAGRI - -1.34
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C_E 0.132

1

LNFLA_E -

0.131

0

-1.84*

LNBETO -

0.119

5

-

2.72**

*

LNCMIN

E_E

-

0.114

1

-1.45

LNAVOF

_E

0.012

6

0.19

CONSTA

NT

-

26.51

36

-9.63 -

26.45

17

-9.04 -

32.69

96

-11.01 -

26.58

11

-9.91 -

25.46

14

-6.80

Adj R-

Square

0.903 0.903 0.910 0.902 0.896

F-

Statistics

52.38 (0.000) 52.53 (0.000) 53.64 (0.000) 51.66 (0.000) 48.86 (0.000)

Number of 

Obs.

34 34 32 34 34

Note: *** rep significancy at 1% 

** rep significancy at 5% 

* rep significancy at 10% 
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Conclusion and Recommendation

General method of moment test was employed and the outcome revealed total 

agricultural product exportation having depressing plus insignificant performance on Nigeria 

financial system expansion. The study also investigated sub-sectors of farming export 

products since the contribution from these sub-sectors makes the agricultural export sector. 

The result showed that out of four sub-sectors used for this study which are “Food and life 

animal, beverages and tobacco, crude material, inedible except fat” have encouraging 

nevertheless inconsequential achievement on national financial system expansion, whereas 

depressing but significant association were observed among food and live animal, crude 

material except inedible fat on agricultural productivity. The negative relationship of 

agricultural export products to economic growth started from when petroleum was detected in 

the country, more importantly, crude oil explosion resulted in agrarian segment abandonment 

which turned Nigeria economy to oil dependent economy. All other factors such as credit, 

exchange rate, investment and even population that ought to boost the production and 

exportation of the products from agricultural sector were unable to grow the nation’s 

economy. 

This study is recommending that the government as well as the private sectors should 

attempt to intensify, diversify as well as encourage production of such products to take total 

advantage which will eventually culminate in national economic growth. 

Following policies should be considered. 

Government should encourage young school leavers and make farming attractive to them 

especially in the production of cocoa, textile fibre not manufactured, wood lumber and cork 

and coffee. 

Government should urgently see to the need of adding value to agricultural products through 

agro – processing. 

Government should promote technical education which will in turn make youths to be self 

dependent. 
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Abstract
The emergency of digital and high technology has transformed substantially our aspects of 
life such as: communication, entertainment, transportation, education especially learning and 
teaching techniques and strategies. It is notable that the Covid-19 pandemic has made some 
sudden changes as well as posed enormous challenges to educational system in Vietnam and 
in the world. Web-based Learning and Teaching has emerged and become the great
adaptation to the Covid-19 pandemic. There is no doubt that digital and high technology has 
led to a tremendous shift in the way that users integrate technology into their personal lives 
and there is a lot of evidence that technology can enhance teaching and learning. This study 
addresses two important issues: (i) presenting the framework of Web-based Learning (WBL) 
to support teaching and learning in the University of Science and Technology, (ii) addressing 
several problems facing educators and leaners when doing online teaching and virtual 
education. The results of this study reveal that the framework that combines asynchronous 
learning assisted by Learning Management System (LMS) with synchronous learning 
supported by Microsoft Team (MS Team) is applicable and valuable to teaching and learning. 
In addition, the study discloses that in addition to the convenience as well as time and cost
efficiency, most of online learners and lecturers are satisfied and confident with their 
computer literacy, synchronous and asynchronous learning. Very few participants complain 
about poor technology infrastructure that inhibits their Web-based Learning and Teaching.  

Keywords: Web-based Learning and Teaching, LMS, MS Team, Covid 19 pandemic, Higher 
education

1. INTRODUCTION*

Founded in 1975 in the center of Viet Nam – Da Nang, University of Science and 
Technology (UST) within The University of Da Nang (UDN), one of the three prestigious 
research universities in engineering in Vietnam, is ranked as number 6 in Vietnam and among 
the leading universities in Asia – Number 401- 450 (annual report of UDN: 2019). The 
widespread of the Covid-19 pandemic results in social distancing and university lockdown in 
Vietnam. There is, consequently, a complete and unexpected transformation from physical 
classes to virtual classes in the second semester of academic year 2019-2020. WBL or LMS is 
the key aspect of the continuity of education in such circumstance. The Advantages of WBL 
and LMS are widely recognized, but its impacts on learning outcomes and knowledge 
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transferring are still controversial. Very few researchers have attempted to carry out in-depth
study in WBL and LMS in Vietnam particularly amid the Covid-19 pandemic. This study 
aims at  presenting some descriptions, applications and suggestions of implementation of 
WBL by combining asynchronous learning assisted by LMS and synchronous learning 
supported by Microsoft Team (MS Team) in the University of Science and Technology. This 
study is expected to make some contributions to the educational technology and methods in 
higher education in Vietnam. With the main aims to examine online course delivery via LMS 
and MS Team, research questions considered include:

1. How Web-based learning are exploited and implemented in teaching and learning in 
UST-UND?

2. What are the problems facing online learners, instructors/ lecturers when doing online 
learning and teaching?

1.1.Theoretical Background
WBL was first introduced in the late 1990s (Aggarwal 2001) and this was an 

experimental phase and three American universities named: the University of Phoenix, 
University of Maryland at University Park (UMAP) and University of Balitmore adopted 
WBL.  
What is web-based learning?
As compared to other technical terms in education, WBL is rather new and unfamiliar with 
traditional teaching methods. When refering to WBL, we might think of content learning via 
websites. WBL is viewed as an innovative approach for delivering courses to remote 
audiences using the website as the mediation. According to Baker and O’Neil (2006) WBL 
‘‘is sometimes used synonymously with distance learning where a course (either academic or 
professional development) is wholly or significantly resident on a website‘‘ (Baker & O’Neil, 
2006:2).

WLB or online learning has originally delivered by LMS which was primarily designe 
das a software for the administration, documentation, tracking, report and delivery of online 
content. LMS gradually evolves and becomes more sophiscated and handy. In the late 1990s, 
the LMS has new function including discussion boards and forums where students can post or 
upload their thoughts and ideas for the instructors to review and reply (Sistek-Chandler, 
2020).

Asynchronous and Synchronous learning are considered two key factors and powerful 
instructional pedagogies in implementing online courses. They can be hugely benificial to 
online instructors, remote learners and course designers.  
What is asychronous learning?

According to Carr (2012), “asynchronous” derives from the Greek
language. “Asyn” means“not with” and Chronos means. “time”. Asynchronous is defined as 
“occurs in online educational environments as a means for teacher and student interactions of 
intermittent communication. Asynchronous learning is time delayed and allows flexibility so 
that student participants in an online classroom need not engage in a discussion at the same 
time” (Carr, 2012: 344). 

Serdyukov (2020) viewed asynchronous learning as not a simultaneous interaction. 
Students work independently on their assignments, course work by using uploaded course 
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powerpoint, pre-recorded lectures, textbooks, reference books and others. In other words, 
students do all the course tasks alone at their own pace with a computer that has internet 
connection with the university via LMS or Moodle. In addition to Asynchronous learning, an 
Asynchronous Learning Network (ALN) has emerged and is defined as ‘‘a form of remote 
teaching and learning approach where learners communicate with each other from a distance 
in a structured way. (Wieland, 2012:345). ALN helps educators or educational institutions to 
create virtual learning classes by using computer-mediated communication (CMC) system. 
What is synchronous learning?

On the contrary, Synchronous learning is opposed to asynchronous learning. Leonard 
viewed Synchronous learning as “computer-mediated communication in which the learners 
and instructor are communicating over the Internet at the same time a part of their course 
activities (Leonard, 2002:11). Synchronous learning involves with simultaneous interactions 
and communication. Serdyukov defined “synchronous learning in online learning is the 
learning mode in which interaction among participants occurs at the same time, 
simultaneously“(Serdyukov, 2020:8). There are numerous formats of synchronous 
communication: telephone conferences, video conferences, webinars, live lectures and others. 
the advent and development of educational technology and applications, for example: MS 
Team, Google Meet, Zoom, Hang-out, WebEx and others,  enable live participation, 
guarantee smooth interaction and provide dynamic and collaborative virtual learning 
environment. 
What are contemporary online learning and teaching methods?

It is commonly agreed that throughout the history of teaching the primary concern of 
pedagogy is learning and teaching methods. There is a wide range of teaching and learning 
methods in conjunction with their teaching theory and practice. Bach et al (2007) suggested 
three main online delivery methods: (i) total online course; (ii) blended learning and (iii) 
online learning support for face-to-face delivery 
. Total online course is the most complete method of online learning because of the 
tremendous application and involvement in planning, learning and teaching methods, student 
management, assessment and others. This learning teaching and learning methods should be 
carefully selected and applied with clear and comprehensive instructions for students,
lecturers and other online management staff on time management, content preparation and 
computer skills. 

Blended learning is the combination of face-to-face or traditional class and virtual 
learning. This method provides students and lecturers with the great opportunity to enjoy both 
worlds: real world and fantasy world. Students can both attend face-to-face class and have 
physical contact with other students and lecturer. Particularly blended learning method has its 
own advantages: students who can share information and work with other students and 
lecturers directly in collaborative setting gain more enriched online learning experience and 
technological skills so that students can experiment with new cutting-edge educational 
technology in new era. 

There are significant differences between online learning support for face-to-face
delivery method and total online course one. Indeed, virtual classes are not available in this 
method. In other words, online resources are used to support learning in the form of course 
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information, access to course materials in the form notes or handouts and links to other 
information. Three typical online course methods are illustrated in Figure 1.1.

Figure 1.1. Deciding on the method of delivery (Bach et al, 2007:100)

1.2. Previous studies
It is noticed that there is a gradual shift from face to face class to virtual one to meet 

the educational demand of many people especially adult learners in higher education. Covid 
19 pandemic unexpectedly hit most countries and results in lockdown and school closure at 
global scale. Distance learning such as: Multimedia-based learning, WBL is adopted as great 
solutions to support teachers, learners, schools, universities, parents, government officials to 
continue their teaching, learning, supervision, interaction and evaluation.  

With the advancement of Information Communication Technologies (ICTs), modern 
pedagogy has such new terms as: WBL, CALL, Mobile-Assisted Language Learning  
(MALL), Distance Education (DE) and others that have emerged and attracted attention of 
numerous scholars, educators and policy-maker and become an intriguing and new-cutting 
edge in education as well as in high-tech industry. WBL is closely related to Computer –
Assisted Language Learning (CALL). Levy (1997:1) defined CALL as “The search for and 
study of applications of the computer in language teaching and learning". Moore and Kearsley 
(2011) discussed components of (DE) system, historical context and scope of DE, 
Technologies and media, course design and development, research and studies of 
effectiveness of DE. Coffield et al (2004) claimed that students often have a wide range of 

Which kind of online 
learning does the unit of 

studying require? 

Total online course

Blended learning 

Online learning 
support for face-to-

face delivery

Unit will be delivered totally online 
with little or no face-to-face contact 
although students and tutor(s) are 

well advised to meet at least once in 
the process

Students and tutor(s) proceed with 
the learning and teaching of the unit 

of the study by an agreement 
whereby part of the learning and 

teaching is undertaken face-to-face 
and part online 

Online resources are used to support 
learning in the form of course
information, access to course 
materials in the form notes or 
handouts and links to other 
information. 
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learning styles and might be influenced at different levels where two methods could be 
utilized: (i) face-to face (physical class) and (ii) online learning (virtual class). Detailed 
discussions of technology and pedagogy as well as the students-lecturers engagement with e-
learning could be found in Oliver and Dempster’s (2003) study. 

Internet services officially became available in Vietnam in 1997 and E-learning was 
firstly introduced in Vietnam in 2007. Since then, the internet has thrived and influenced all 
areas of life as well as the education sector. The summary report of Vietnam Edtech Scope 
Study (2020) made by Australian Government reveals that approximately 25 million 
education managers, lecturers, teachers and students take advantage of the Internet connection 
in order to improve the quality of education, learning and training as well as research 
activities.  

Nguyen Thi Thanh Hoa et al (2015) conducted a survey on e-learning for higher 
education in Vietnam and suggested that e-learning environment need supports from 
government such as ICT infrastructure, political support, financial support and institutional 
support.  

2. METHODOLOGY 

2.1. Participants and procedure  
According to Aggarwal (2001), although there are many participants involved in 

WBE, three stakeholders namely students, lecturers and IT technical staff, play a crucial role 
in WBL. To get feedbacks and perspectives of the stakeholder of WBL, 10 lecturers, 254 
students and 2 academic affair staff and 2 IT technical staff within University of Science and 
Technology were invited to the investigation. Participants are voluntary, and there is no 
compensation for taking part. Of those who completed their online teaching and learning in 
the second academic semester of 2019-2020. The study collected data from 10 online courses 
with the participation of 30 lecturers and 354 students and gained 14,115 access times in 
UST-UDN.  

2.2. Data collection  
With the population of 354 undergraduates and 10 lecturers and 4 academic affair and 

IT technical staff in the University of Science and Technology, all participants are voluntary, 
and there is no compensation for taking part. The questionnaires in English were developed 
based on research aims and objectives. All participants were invited to fill out the 
questionnaire by exploiting Google Forms. In total, 210 questionnaires for online students 
were filled out during online survey, resulting in a response rate of proximately 59 % and a 
response rate of lecturers 90%.    

2.3. Data analysis 
One hundred and eighty seven undergraduates respond to the questionnaire about their 

satisfaction with their computer literacy, technology infrastructure, technical and academic 
support, asynchronous learning and synchronous learning. These data are crucial to address 
the research question 1. Eleven instructors/ lecturers were interviewed to address answer the 
research question 1 and 2. 
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3. FINDINGS AND DISCUSSION 

3.1.How Web-based learning and Teaching Technologies are exploited and implemented 
in the University of Science and Technology

3.1.1. Course delivery 
With the experience of Covid-19 pandemic and university lockdown, total online course 

was the most feasible method at that challenging time because it is unnecessary for students 
and lecturers to have face-to-face contact and secure social distancing. Indeed, traditional 
blackboards are completely absent in WBL while slides, dashboard and virtual blackboard are 
efficiently exploited. There should be evident that modern tools are crucial to resolve the 
current and real dilemma in our university. The span of each online lecture also lasted for two 
or three hours as face-to-face lecture did. There is, therefore, good opportunity for the 
collaboration and engagement between students and lecturers. It is noted that this method was 
particularly used on rare occasions in this university. The course delivery framework is 
illustrated in Figure 3.1. 

Figure 3.1.  The framework of virtual language learning and teaching in DUT_UDN
At the most fundamental level, this framework of virtual language learning and teaching 

is comprised of seven elements and these elements are closely interactive. Moore (1993) 
suggested three types of interaction inherent in effective online courses: (1) learner-to-learner 
interaction, (2) learner-to-instructor interaction, and (3) learner-to-content interaction and 
these three kinds of interaction are available in this framework. 
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class instruction and lead online discussion. They have to interact with their students by 
teaching, guiding, giving feedbacks and making corrections to convey the content, catch 
students’ attention, and facilitating their learning. In addition, they often work collaboratively 
with academic staff and inspector team on class management and assessment. In particular, 
when technical problems occur, they must in timely contact with technical support team to 
report the problems, receive the technical assistance and implement the support team’s advice 
and instruction. It can be seen that the lecturers serve numerous roles as facilitators of 
learning process, feedback providers, performance evaluators, advisors or even a 
troubleshooter. Of these roles, facilitators of learning process are considered the most crucial 
role (Ko & Rossen, 2010).

Learners: are participants in virtual learning and they get involved with all three kinds 
of interaction identified by Moore (1993). Martin and Bolliger (2018) revealed that learner-to-
learner interaction is extremely valuable for online learning and leads to student engagement. 
They have a great chance to communicate, work and collaborative as traditional face to face 
classes. To prevent online students from experiencing potential boredom and isolation in the 
learning environment, it is essential to build activities that enhance engagement. These 
activities assist students in feeling connected and can create a dynamic sense of community. 

In addition to learner-to-learner interaction, learner-to-instructor interaction is achieved 
via synchronous learning (MS Team) and this kind of interaction guarantees student full and 
active engagement in virtual learning environment. It is recommended that well-designed 
content and high-tech available tools should be exploited to draw students’ attention and 
promise learning success. Robinson and Hullinger (2008) suggest the use of new but well-
established technologies, such as discussion boards, chat sessions, blogs, wikis, group tasks, 
Twitter, Skype, YouTube, and Ning networks, to foster student engagement. 

Learner-to-content interaction occurs while watching instructional videos, interacting 
with multimedia, and searching for information. Both synchronous and asynchronous delivery 
are seen as effective options that help online students in accessing content for critical 
interaction (Banna et al., 2015).

Academic staff and inspector team: are one of the dominant stakeholders of total online 
learning because they are responsible for monitoring and inspecting teaching and learning 
online to ensure learning success. In fact, they make contribution to offering, inspecting and 
managing smooth and effective online learning, communicating with the relevant 
stakeholders. Despite their confidence in using ICT devices and LMS Platform, one of the 
challenges they have to face is the heavy workload with a huge numbers of weekly rapports 
and reports. 

Technical support staff: also considered as stakeholders are assigned different tasks 
ranging from solving unexpected technical problems to doing network maintenance and 
network infrastructure. They are also asked to do some technical training for the whole 
university staff, lecturers and students. Indeed, they play a significant role in online 
implementation and online learning. 
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Asynchronous learning
In combination with total online course, the virtual courses in the University of Science 

and Technology delivered via both technological virtual platform Learning Management 
System (LMS) where information is exchanged, learning and teaching materials are offered 
and Microsoft Team (MS Team) learning process is operated and monitored.  LMS, such as 
Blackboard, Desire2Learn, Angel, eCollege, Sakai and Moodle has become nearly ubiquitous 
at colleges or universities (Dabbagh and Bannan-Ritland, 2005) and serves administrative 
functions such as student registration and assessment, course management and content 
management. Figure 3.2. presents the dashboard of DUT where online materials are uploaded 
and saved. 
 

Figure 3.2. Asynchronous learning - the dashboard of DUT

Synchronous learning
Central to online course is synchronous learning which guarantees real-time contact 

between students and lecturers. That is, participants can communicate and work with another 
during their virtual class. MS Team virtual classes allow lecturers to raise question orally and 
receive quick response as traditional classes. In other words, synchronous learning provides 
face to face discussion, content related-information. To ensure student’s full engagement, 
lecturers must well plan online class activities to attract their attention. For example, students 
are required to use camera/ microphone so that they can be seen and heard. Interestingly, they 
can raise virtual hands, students can send notifications to let their lecturers know that they 
have something to contribute without cutting anyone off. If multiple students have their hand 
raised, they’ll be listed in the order in which they raised them.

The virtual courses in DUT-UDN exploited both asynchronous learning (no real time 
interaction) and synchronous learning (real time online interaction): See Figure 3.3. 
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Figure 3.3. Synchronous learning - A virtual on-going class via MS Team
It is widely agreed that exploiting technology available tools on the platform is very 

crucial and helpful in synchronous learning. These tools such as: Microsoft Form, Microsoft 
Sharepoint, Microsoft Onenote and Microsoft Sway offer great assistance in class 
management, assessment as well as give students new and pleasant experience with high 
technology. In the particular case of higher education, this online method drives universities 
and institutes to create their own digital libraries, online information service and others as 
well as enable learners to shape their self-study and research path, become more active in 
online learning environment which is very crucial for their later professional career.

In this virtual teaching and learning framework, asynchronous learning allowed students 
to access to huge amount of online materials uploaded on LMS and could work with these 
materials at their own pace. Synchronous learning, however, offered substantial support and 
assistance in interacting and collaborating with their peers. 

Channels
This technology-based learning framework is exploited through LMS, an online 

learning platform where relevant stakeholders communicate, share content and messages. 
Lecturers and learners can stay connected and collaborate with the others for a more engaging 
experience by utilizing such available high-tech tools as: Chat, Meet, Call, Collaborate and 
others. 
3.1.2. Course management

As stated in section 3.1.1, to ensure total online courses, these courses must go 
through complete academic and administrative management and involvement. Firstly, the 
university had to come up with a disciplinary procedure to manage and administrate total 
online courses. There are four steps in this procedure as following:

Step 1: Numerous university regulations and memos related to online courses were 
issued and all stakeholders were fully-informed and well-trained about them. 
Step 2: Academic staff was assigned to look closely to asynchronous learning by 
checking all uploaded online course materials while the academic inspector team had 
to take control of synchronous learning. This team must examine recorded on-going 
class videos (MS) that were uploaded via STREAM. 
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Step 3: Academic staff and inspector team’s weekly reports were carried out 
simultaneously with lecturers’ weekly reports.
Step 4: Faculty deans, secretaries and the head of academic affairs receive all the 
reports and feedbacks. If there are wide discrepancies between Academic staff and 
inspector team’s weekly reports and lecturers’ weekly ones, the faculty deans and the 
head of academic affairs would handle the problems.

3.2.Problems facing leaners and lecturers when doing online teaching and virtual 
education

3.2.1. Students’ satisfaction and engagement

With regard to participant gender, female participants make up 32% percent (n =60) of 
the numbers while males account for 68% (n=127) (See Figure 3.1). The study also covers the 
geographical locations of participants. More than half of them (52%) come from urban areas, 
43% from the rural 6% from mountainous regions (See Figure 3.2). 49% of rural and remote 
students may not have at-home access to the internet, computers, and other technology that 
might be required for a flipped classroom. This can create socio-economic divides between 
classmates and can cause poorer students to fall behind. It’s also possible some students may 
choose not to participate in online learning or may not be mature enough to be prepared for 
this kind of learning.

Figure 3.4. The gender distribution of online students 

68% 

32% 

Gender 
Male Female
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Figure 3.5. The geographical distribution of online students
Students’ satisfaction falls into four categories: computer literacy, technology 

infrastructure, technical and academic support and asynchronous learning. It seems apparent 
that online preps play a crucial role to the success of learning and teaching online. Computer 
literacy is broad and various since originally being coined in 1972 by Arthur Luehrmann in 
his discussion of computers as a rising essential element in education environments 
(Moursund 2003). He defined computer literacy as a working knowledge of computers. 
Computer literacy can mean anything ranging from the ability to use computers, software and 
hardware from the competence to comprehend the elements of computer architecture and the 
impacts of computers on society. In fact, handling well with computer technology guarantees 
them a success with their online learning. In other words, computer literacy can either inhibit 
or enhance their virtual classes.  Table 3.1 reveals that more than two thirds of students are 
well-trained with online technological tools and apps and they don’t experience with any 
anxiety for their computer skills. In fact, nearly all Vietnamese students take computing 
courses as a compulsory subject when they are in primary schools.   

In respect of technological infrastructure, a minor number of online students are 
dissatisfied with LMS platform. 89% of others, however, are pleased with LSM online 
learning platform. As noted, the early 21st century has seen a rapid and strong growth in 
technological infrastructure on a local and national scale in Viet Nam. To well prepare for 
international integration into global economy and thinking, Viet Nam has devoted itself to 
technological infrastructure development to meet the increasing demand of the whole society. 
There should be evident that Internet connection with high speed and high bandwidth is 
available in the rural, mountainous and remote areas in Viet Nam and that enables Internet 
users in sparsely populated regions to easily access to the World Wide Web.  

52% 42% 

6% 

Distribution of the participants 
Urban Rural Mountainous areas
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Table 3.1. Online students’ satisfaction

Content Very
satisfied

Satisfied Neutral Dissatisfied Very
dissatisfied

Computer 
literacy

I am well-
trained to use 
LMS and MS 
Team

31
(15%)

80
(38%)

93
(44%)

6
(3%)

I am confident 
with my 
computer skills

49
(23%)

83
(40%)

69
(33%)

9
(4%)

Technology 
infrastructure

I am pleased 
with the LMS 
platform

26
(12%)

58
(28%)

103
(49%)

23
(11%)

I have good 
internet 
connection 

27
(13%)

58
(27%)

105
(50%)

20
(10%)

Technical and 
academic 
support

I receive prompt 
technical 
support

41
(20%)

121
(57%)

41
(20%)

7
3%

I get timely 
assistance from 
academic staff

47
22%

130
62%

33
26%

Asynchronous 
learning 

I can get access 
to the uploaded 
materials on
LMS

33
(16%)

78
(37%)

84
(40%)

15
(7%)

I can retrieve the 
recorded class 
videos

29
(14%)

76
(36%)

97
(46%)

8
(4%)

Synchronous
learning 

I can work and 
collaborate with 
my classmates

19
(9%)

52
(25%)

114
(54%)

12
(6%)

13
(6%)

I can discuss 
and receive 
instant 
feedbacks from 
lecturers

21
(10%)

87
(41%)

102
(49%)

As compared to synchronous learning, asynchronous learning is far more static and 
independent. As mentioned in section 3.1.1, online learning in UST-UND was implemented 
through LMS and online students got access to uploaded materials. To improve online 
learning, it is crucial and noteworthy to find out how students act and assess their own 
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asynchronous modes of learning. A total of 210 responses were received and a majority of 
responders (93%) gained access to the uploaded materials on LMS and 96% retrieved the 
recorded class videos. Few students are concerned that they faced huge asynchronous learning 
and only 7% of online learners were reluctant to asynchronous learning because there is a lack 
of intrinsic motivation and self-learning habits.  

While asynchronous learning makes it impossible for students to have direct 
communication, their simultaneous interaction with classmates can be driven due to the 
unique nature of synchronous learning that allows them to connect, meet and talk in virtual 
classes. In fact, the levels of interaction and engagement of students are guaranteed through 
synchronous learning. 88% of participants had the opportunity to work with their classmates 
and made great contributions to pair work and group work. In particular, all students get 
prompt feedbacks from their lecturers in virtual classes. It came as a pleasant surprise to learn 
that online students rated feedbacks and interactions with their lecturers high in the scale of 
satisfaction.   
3.2.2. Lecturers’ responsibilities and challenges 

It cannot be denied that the lecturers do the lion's share of leading and facilitating 
online classes.  One hundred percent of interviewed lecturers pointed out that it takes time for 
them to have well prepared lesson plans and adapt to new online teaching methods. They
must design their lecture plans and a lot of educational materials well in advance. Recording
and uploading lectures and introducing in-class activities take a lot of work and efforts. In
addition to heavy workload, most of them feel unfit because they have to sit still for a three or 
four hour lecture during the day. As noted, under the special circumstance of the Covid 19 
pandemic, there was a sudden change of learning and teaching and that made the lecturers 
have limited time to be trained with online learning environment before embarking on virtual 
teaching. 

It is commonly agreed that technology can be a barrier or motivation to online 
learning. The availability of the internet plays a crucial role to successful virtual classes. 68% 
lecturers reported that they did not get into trouble with slow Internet connection but 53% 
claimed that they could not access to the website platform because the website kept crashing. 
In fact, despite considerable improvement in technology infrastructure, the LMS platform 
failed to operate when it was overloaded.  
 There is no doubt that online class management is different from face-to-face class due 
to the absence of physical interaction among classmates. While traditional classes with 
detailed and concrete classroom layouts allow learners to make eye contact with each other, 
virtual classes is absolutely difficult to manage. An interviewed lecturer pointed out that it is 
annoying with some low-motivated students who just signed in the class with their displayed 
static image and went out for another business. Some dynamic participants turn on their web 
cam and engage in the online discussion. In fact, A major challenge for teachers is online 
class management and pedagogy.  When online lecturers voiced their concern about online 
class management and pedagogy, 55% responders claimed that they get used to face to face 
classes so they come to WBL with little training and experience get student’s sustained 
engagement and it is no surprise that 53% become complete novices or unsuccessful 
newcomers to WBL.  
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To some extent, teachers should be cautious about maintaining a good balance 

between the amount and types of work required in and out of class. On average students have 
seven totally online courses for this semester, watching videos at home, read uploaded 
materials, doing group work and taking some revisions can overwhelm online students. 

Figure 3.6. Online lecturers’ satisfaction

4. CONCLUSION 
Online learning in this study is driven by the pandemic Covid 19 but not cost-cutting 

purpose or technological one. The successful adoption of virtual learning and teaching need 
full engagement and preparation of three stakeholders (i) university or institution itself (ii) 
lecturers and (iii) students. It is suggested that university should take five these matter into 
consideration: (1) curriculum development; (2) technology infrastructure; (3) IT staff; (4) 
online course delivery guidelines and (5) online course management regulations. In addition, 
building procedures or systems to monitor and evaluate online learning and teaching is 
crucial. In addition, online learning requires new investment in the network. It is no secret that 
WBL is a two-sided learning method. On one hand, Students can reap a lot benefits from 
asynchronous and synchronous learning. They can shape good self-learning habits, improve 
their critical thinking skills and gain more knowledge. Firstly, students have to set up their 
own learning schedules and stick to them strictly. It is widely agreed that self-studying habits 
secure a continuous learning after graduation.  It is, therefore, a good way to develop long life 
learning ability in the long run. Secondly, they have to utilize and practice their critical 
thinking skills to judge the value of information or instruction they have on the website by 
analyzing as well as interpreting data and constructing their own thoughts or insights. Finally, 
online education platforms provide students with a lot useful information of their intriguing 
fields. It is a must-have resource for students to widen their knowledge. On the other hand, 
online learning can be inhibited from some technical troubles, lack of physical interaction and 
poor technological structure if they are not trained how to apply and adapt their computer 
skills to online learning environment.  
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CİZGİ FİLMLƏRİNİN UŞAQLARIN İNKİŞAFINA TƏSİRİ

ŞƏBNƏM  MƏMMƏDOVA
Naxçıvan Dövlət  Universiteti, Magistratura, Sosial pedaqogika,Azərbaycan, Naxçıvan

Xülasə
Bu tədqiqat cizgi filmlərin uşaqlara nə dərəcədə təsir etdiyini müəyyənləşdirmək üçün 

aparılmışdır. Uşaqların ilk inkişafı ailədə başlayır daha sonra isə baxçada və məktəbdə davam 
edir. Uşaqları cizgi filmi izləmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. Uşaqlar demək olar ki, 
əksər saatlarını televiziya qarşısında cizgi filmlərini izləməklə keçirirlər. Bu gün 
televiziyanın, xüsusən də cizgi filmlərin uşaqların inkişafına böyük təsiri vardır. Amma əsas
məqam ondan ibarətdir ki, cizgi filmlərinin əksəriyyəti əcnəbi şirkətlərinin istehsalı 
olduğundan bu tip filmlərin bir çoxunda şiddət, işgəncə, qorxu və etikadan kənar səhnələrə
yer verilir, obrazların dilindən bayağı ifadələr işlədilir. Uşaqların hafizəsi daha iti olduğu üçün 
bəzi ifadələr onların yaddaşında qalır və dostları arasında da işlətməyə başlayırlar. Bu da 
onların çevrəsinə hər cür təsir göstərə bilir. Hətta bəzi epizodlar da var ki, valideynlər ona çox 
diqqət etmirlər, amma uşaqların diqqətini çəkir. Bu da zamanla şüur altına yerləşir və
gələcəkdə onların həyat haqqında mənfi və ya müsbət fikirlərinin formalaşmasına təsir 
edir. Fərli yaş qrupuna məxsus olan uşaqlar baxdığı cizgi filmlərdən diqqəti vasitəsilə çox şey 
öyrənir. Yaxşı məzmunlu cizgi filmlər uşağın sosial həyatına, davranışına və idrak inkişafına 
əhəmiyyətli bir töhfə verir. Uşaqların bilik və dünyagörüşünün artırılmasına xidmət edən
kifayət qədər cizgi filmləri vardır. Azyaşlı uşaq ekranda olan rənglərə və hərəkət edən
görüntülərə diqqətlə baxırsa, ondan  biraz böyük olan uşaq isə cizgi filmdə olan hadisələrə və
filmin məzmununa diqqət yetirəcəkdir. Bu gün demək olar ki, cizgi filmləri uşaqların 
həyatlarının mərkəzi nöqtəsidir. Cizgi filmlərinə baxarkən uşaqlar bir çox davranışı və
məlumatı özləri də bilmədən erkən öyrənməyə başlayırlar. Cizgi flimləri nə qədər də uşaqları 
əyləndirmək üçün çəkilsə də bu filmlər uşaqların psixologiyasında müsbət və ya mənfi izlər
buraxa bilər. Cizgi film qəhrəmanları dünyasının gerçək və ya xəyali olduğunu tam olaraq 
anlaya bilməyən uşaq, təsirləndiyi hadisələr səbəbiylə zamanla fərqli davranışlar sərgiləyə
bilər. Bundan əlavə dünyada aparılan sorğuların nəticəsinə görə əksər valideyinlər cizgi 
filmlərinin uşaqlara müsbət və mənfi təsir göstərdiyini demişdirlər. Müsbət təsirlərin daha çox 
məlumat məqsədli olduğu ifadə edilərkən, mənfi təsirlər isə uşaqların davranışında müxtəlif
dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. Tədqiqatın sonunda belə nəticəyə gəlmək olar ki, izlənilən hər
bir cizgi filmi uşaqların yaddaşlarında müəyyən qədər yaxşı və ya pis izlər qoya bilər. Buna 
görə uşaq proqramları  xüsusən də cizgi filmlərinin seçimində valideyinlər diqqətli
olmalıdırlar. Valideyin nəzarətində izlənilən cizgi filmləri uşaqların yaddaşında qalaraq 
onların  gələcək həyatlarına öz təsirini göstərəcəkdir. 

Açar sözlər: cizgi film, inkişaf, uşaq, öyrənmə, televiziya,  
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THE EFFECT OF CARTOONS ON CHILDREN'S DEVELOPMENT 

Abstract 

This study was conducted to determine the extent to which cartoons affect children. Children's 
first development begins in the family and then continues in kindergarten and school. It is 
impossible to imagine children without watching cartoons. Children spend most of their time 
watching cartoons in front of the TV. Today, television, especially cartoons, has a profound 
effect on children's development. But the main point is that since most of the cartoons are 
produced by foreign companies, many of these types of films feature scenes of violence, 
torture, fear and unethical behavior, and use vulgar language in the language of images. 
Because children's memory is sharper, some expressions remain in their memory and are used 
by their friends. This can affect them in any way. There are even some episodes that parents 
do not pay much attention to, but attract the attention of children. It is also subconscious over 
time and affects the formation of their negative or positive views on life in the future. 
Children of different ages learn a lot from the cartoons they watch. Good content cartoons 
make a significant contribution to a child's social life, behavior and cognitive development. 
There are many cartoons that serve to increase children's knowledge and outlook. If a young 
child looks carefully at the colors and moving images on the screen, a child a little older will 
pay attention to the events in the cartoon and the content of the film. Today, cartoons are 
almost the center of children's lives. While watching cartoons, children begin to learn a lot of 
behavior and information at an early age without even knowing it. No matter how much 
cartoons are made to entertain children, these films can leave positive or negative traces in 
children's psychology. A child who does not fully understand whether the world of cartoon 
characters is real or imaginary may exhibit different behaviors over time due to the events 
affected. In addition, according to surveys around the world, most parents say that cartoons 
have a positive and negative effect on children. While it was stated that the positive effects 
were more informative, the negative effects led to various changes in children's behavior. At 
the end of the study, it can be concluded that each cartoon watched can leave some good or 
bad imprints on children's memories. Therefore, parents should be careful when choosing 
children's programs, especially cartoons. Parental-controlled cartoons will be remembered by 
children and will have an impact on their future lives. 

Keywords: cartoon, development, child, learning, television, 
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Abstract

COVID-19 pandemic poses an unprecedented threat to the entire globe. The rapid increase in 

the number of cases worldwide and due to the seriousness and danger of (COVID-19) on the 

Lebanese population, the disease has become prone to misconceptions and stigmatization.

This study examines the relationship between misconception and stigmatization towards 

COVID-19 among Lebanese residents aged 18 years and above. A self-reported survey was 

distributed through Google Form survey on the social media. A total of 489 Lebanese 

residents responded and completed the survey. The findings revealed a significant relationship 

between misconception and stigmatization. Misconception and stigmatization were also found 

significant and associated with COVID-19 related knowledge and various demographic 

factors. The findings of this study added very important data to the existing body of research 

on the varied origins, associates, and effects of misconception and stigmatization. The 

researchers recommended effective public health awareness interventions and campaigns to 

increase public exposure to the accurate information currently known about COVID-19 and to 

reduce the impact of stigmatization among Lebanese residents. 

Keywords. Misconception, Stigmatization, SARS-CoV-2, COVID-19 

Introduction 

COVID-19 is a viral infection that causes respiratory illness (Donthu & Gustafsson, 

2020). Direct contact with droplets from an infected person is responsible for the transmission 

of the virus. Diabetic people, those who suffer from cardiovascular disease, cancer, or chronic 

respiratory infections are more vulnerable to experience serious illness or even death due to 

COVID-19 than other ones who can recover normally. SARS-CoV2 is the agent that causes 

COVID-19,  presented by symptoms such as shortness of breath, loss of smell and taste, dry 
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cough and high fever (MacIntyre & Wang, 2020; Nava, Tonelli, & Clini, 2020; Proaño, 

2020). Prevention and control of COVID-19 is ordinarily hard. However, the best way to limit 

its spread is by adopting measures that will help reducing exposure to the virus (Chu et al., 

2020). Multiple precautionary measures have been undertaken to control COVID-19 since its 

burst. Despite all the preventive and control efforts, the statistical global report on the disease 

from December 2019 to 30th April, 2020 shows a continuous global increase with a total of 

3,090,455 confirmed cases, 217,769 fatalities and 1,007,971 discharged cases distributed 

across 210 countries (MacIntyre & Wang, 2020; Zhang, Li, Zhang, Wang, & Molina, 2020).

The deadlines of the infection are emphasized by its potential to infect and cause 

hospitalization and death to so many people in a short period of time. 

When the epidemic started in February 2020 in Lebanon, the Ministry of Health (MOH) 

began targeting testing in an attempt to prevent and control the virus spread. The testing was 

done on symptomatic individuals, those who were in touch with confirmed cases, and those 

who came from infected countries. In April 2020, the testing capacity increased and expanded 

to include fifteen testing sites in addition to Rafic Hariri University Hospital (RHUH). The 

MOH conducted random testing on the population in an attempt to identify carriers of the 

virus who showed no symptoms. Despite all preventive and control measures that were 

implemented by the MOH, the number of COVID-19 cases continued to increase due to the 

excessive arrival of Lebanese citizens from infected countries and due to people not 

complying with the health control and preventive measures recommendations (MOH,2020).  

When it comes to being tested positive for the virus, many issues exist. One of these issues is 

related to misconception and stigmatization. Many people feel hesitant and afraid to declare 

and reveal their COVID-19 status because they fear people’s rejection and community 

isolation. People become overwhelmed with the health alerts related to the virus and choose 

not to be tested in order to avoid being labeled as COVID-19 suspects and called 

« mkawrneen », a derogatory Lebanese term used by people to label infected individuals.

Inadequate data and falsified information affiliated with SARS-CoV-2 and protective 

measures, such as wearing the face mask, are related to anxiety among folks. Uncertainty and 

anxiety are behind the biased and vague information provided by either the traditional media 

or the social media (e.g. Twitter, Facebook, Instagram, etc.) and self-proclaimed experts 

(Malecki, Keating, & Safdar, 2021).  

False information about COVID-19 has spread dramatically on the global level. During the 

early days of the pandemic, the discovery of viral clusters or population outbreaks frightened 

the public. COVID-19 was thought to be infectious similar to measles, and to have a high 

deadly rate. Images that appeared on television which show military trucks carrying coffins of 
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COVID-19 related deaths were reminiscent of the deadly Western Africa Ebola virus 

epidemic a few years ago. 

Anxiety caused by lockdowns, as well as, the fear of infection, has generated stigma among 

citizens. Hysteria has developed worldwide increasing discrimination and even attacks against 

people who are related to someone with COVID-19 or having COVID-19 themselves. 

Infected persons along with their contacts have been blamed, labeled, and accused to be 

criminals. Many infected people such as nurses and doctors have been reported to be harshly 

criticized and denied of certain needs as they would have transmitted the disease to others. It 

has been suggested by media reports that Chinese people have been the victims of racist 

attacks, and that Chinese restaurants have become on the verge of closing due to a drop in 

customers and prejudice against Chinese restaurants.   

Social stigma was defined by Goffman in 1963 as “an attribute which is deeply discrediting 

that reduces a person from a whole and usual person to a tainted, discounted one” (Dowdy et 

al., 2020). The conceptualization of stigma is related to four core elements that interact with 

one another. These elements are anticipated, perceived, experienced, and internalized stigma 

(Kane et al., 2019). People have changed their behavior in order to avoid being discriminated 

against (anticipated stigma), such as avoiding COVID-19 medical checking because they fear 

feeling judged by others (perceived stigma); infected or exposed persons were excluded, 

isolated and discriminated against by community members or even members of the same 

household (experienced stigma); and some infected individuals might have self-rejection and 

shame (internalized stigma). It is of remark that persons infected with SARS-CoV-2 may face 

multiple stigmas like belonging to a marginalized or minority ethnic group in addition to 

COVID-19 related stigma. Social justice is negatively affected by stigma and makes it hard 

for stigmatized people to effectively function in their society.  The three main components of 

social equity are acting independently, respect and affiliation (Bailey, Merritt, & Tediosi, 

2015). Social stigma, segregation, and avoidance are more related to other infectious diseases 

such as tuberculosis and HIV/AIDS (Daftary, 2012; Daftary, Frick, Venkatesan, & Pai, 2017; 

Datiko, Jerene, & Suarez, 2020; Zachariah et al., 2012). Stigmatizing language (e.g. 

“tuberculosis suspect”) that has been criticized by advocates has also been used during the 

current pandemic (e.g. “COVID-19 suspect”). The use of such judgmental terms can strongly 

influence the attitudes and behaviors of individuals to a point where these terms can play a 

significant role in preventing them from seeking treatment or by affecting the way that 

decision and policy makers view and address the disease. The uneasiness and concern of 

being discriminated against can lead to two unsafe clinical and public health results: delayed 

introduction of symptomatic patients to healthcare administrations and under detection of 

exposed ones, thus faster viral transmission. Postponed diagnosis has been related to more 
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serious infections, basically with the elderly and vulnerable groups, whereas postponed notice 

of an infectious patient can encourage the fast spread of SARS-CoV-2 in the community 

(Rong, Yang, Chu, & Fan, 2020). Individuals with more prominent personal assets, such as 

income and education, social support, and great mental well-being have been appeared to 

have more information about the new infectious diseases, thus are less stressed, and are less 

likely to mark with stigma (Des Jarlais, Galea, Tracy, Tross, & Vlahov, 2006; Des Jarlais, 

Stuber, Tracy, Tross, & Galea, 2005). Improving the knowledge and attitude towards COVID-

19 lies under the existence of education, transparent communication, and the use of non-

discriminatory language (Gollust, Nagler, & Fowler, 2020). Successful communication 

incorporates mastering data around the infection like contagiousness, number of diagnosed 

individuals, casualty rate, seroprevalence within the community, showing the proportion of 

individuals who have been contaminated within the past and suggesting infection control 

measures. National, regional and local healthcare services can assist in alleviating fears and 

reducing the level of social stigma through the provision of clear, efficient, reliable and 

transparent communication about COVID-19 with community members. Trinita health 

educational model is considered a good and successful initiative that was used to face 

misconceptions, misinformation and stigma (Sotgiu, Carta, Suelzu, Carta, & Migliori, 

2020).The initiative was applied in a small Sardinian town where an interactive educational 

program based on World Health Organization (WHO) was decided on by the mayor and the 

main political party. The citizens had the chance to meet an expert online, ask, and get 

answers to their queries. The infodemic – characterized by an overabundance of news, mixing 

facts, rumors and fake news – is a key driver of social stigma in our time (Naeem & Bhatti, 

2020).

In a nutshell, enlightening the Lebanese residents, correcting their misconceptions and 

reducing stigma are essential factors that help prevent and slow down the transmission of 

COVID-19.

Our study provides further understanding of the role misconceptions played in the 

development of COVID-19 related stigma. The results of this study provide significant data 

that can be used by decision makers to counter the COVID-19 related misconception and 

stigma and to develop effective and tailored health education interventions to the Lebanese 

community. Public health strategies against COVID-19 should call for a balance between 

protecting the public and exclusionary practices that may lead to stigmatization against 

specific populations. The aim of this study was to examine the relationship between COVID-

19 related misconceptions and stigmatization among Lebanese residents.
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Methodology 

Study design and sampling 

A descriptive, correlational and convenient study was conducted in Lebanon with a 

population of 6.8 million. The results showed that a total sample size of 490 (160 males and 

330 females) participants took part in the study. 

Data Collection 

The questionnaire (see Appendix 1) was created using Google Forms.  An English 

questionnaire was developed, validated and then translated to Arabic. The questionnaire 

consisted of 60 questions and divided into three sections, which were; socio-demographic 

characteristics, misconception and the stigmatization level of knowledge. All the questions 

were mandatory to answer in order not to have missing data. The items of the instrument 

came from reviewing the literature on misconception and stigma as well as from WHO and 

the Center for Disease Control (CDC). The questionnaire included a consent form that 

guaranteed confidentiality. 

We obtained the data through the conduct of a self-reported survey. It was distributed through 

Google Form survey on the social media. We received 490 questionnaires.  The remaining 

sample frame (N=490) consisted of adults (aged 18 years and older) in Lebanon. The sample 

population was conveniently selected where the participants had convenient accessibility to 

social media, which allowed them to participate in the study.  

Validity and reliability

The questionnaire was translated into Arabic by experts using the forward-backward method 

(Bolarinwa, 2015). Validity testing was done by some expert consultants in health education 

who evaluated the possibility of our study instrument to measure what it was supposed to 

measure and it resulted in a 60-item questionnaire. The test-retest coefficient α result was 

(0.9), which indicated an excellent reliability. 
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Results 

I. Misconception/Stigma and Gender 

Table1: One-Sample Test Misconception/Stigma and Gender

Test Value = 0

t df Sig. (2-tailed)
Mean 

Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference

Lower Upper

Misconception 153.478 448 .000 1.89660 1.8723 1.9209

Stigma 131.709 477 .000 1.71415 1.6886 1.7397

Gender 78.914 489 .000 1.673 1.63 1.72

Table 1 shows that there is a significant difference (sig = .000) in the perception of 

misconception between males and females at α= .05. This difference could be explained due 

to cultural differences related to the Lebanese male dominant society. Males in the Lebanese 

culture are dominant in their social roles; thus, they are more integrated in the process of 

fighting this epidemic and are more in touch with the problem, whereas, women are more 

exposed to news and rumors that may affect the perception of misconception about COVID-

19.  

Also, as shown in Table.1, there is a difference (sig = .000) in the perception of stigma 

between males and females at α= .05. Different gender groups perceive stigma related to 

COVID-19 differently. Again, the male dominant culture plays an essential role in affecting 

the perceptions between the two main gender groups in a country like Lebanon. 
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II. Misconception and Socio-demographic Variables  

Table 2: One Way –ANOVA for Misconception among Different Socio-Demographic 
Variable

Misconception
Sum of 
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Age Between
Groups

.031 5 .006 .084 .995

Education Between
Groups

3.752 3 1.251 20.560 .000

Marital Status Between
Groups

.064 4 .016 .233 .920

Family Status Between
Groups

1.380 3 .460 6.973 .000

Occupation Between
Groups

1.038 4 .260 3.878 .004

COVID-19
Knowledge Level

Between
Groups

.317 4 .079 1.156 .000

The results in Table 2 show that there is no important difference (sig = .995) in the perception 

of misconception among different age groups at α= .05. Although it is known that older 

people are at higher risk of death, the results show no difference among age groups. These 

results may be related to the concerns of all the population about the COVID-19 epidemic, 

especially the younger groups (Mekonnen, et. al, 2020). Moreover, the enormous awareness 

campaigns may have affected the perception of all the age groups in addition to the news and 

research that showed the increasing death rates among younger age groups as well. Also, the 

results show that there is no significant difference (sig = .920) in the perception of 

misconception between different marital status groups at α= .05. 

The results in Table 2 also show that there is a main difference (sig = .000) in the perception 

of misconception among different educational groups at α ≤ 0.05. This difference among 

different educational groups is expected. In Lebanon, as in many countries, health knowledge 

and education play important roles in changing the perception about different issues (Jaspal, 

Assi, & Maatouk,2020). There is no doubt that higher educational groups are more 

knowledgeable and read more scientific articles and information related to COVID-19 and 

vice versa. Thus, there is a difference in perceiving logic among different educational groups. 

Also, the results show that there is a significant difference (sig = .000) in the perception of 

misconception among different family status groups at α≤0.05. There is no doubt that the 

family status will impact the way people deal with the crisis. Parents and married couples will 

be more concerned about the health of their family members compared to unmarried people or 

those who do not have children. Therefore, there is a difference in perceiving misconception 
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among different marital status. Also, the results show that there is a major difference (sig = 

.004) in the perception of misconception among different occupational groups at α≤0.05. The 

type of occupation plays a weighty role in setting the concern level among individuals 

towards their families’ health. Moreover, the COVID-19 transmission is known to be very fast 

and contagious; thus, any occupation in the health field or where there is interaction with 

others will put the individuals at higher risks of infection. As a result, the misconception of 

people among different occupational groups will be affected by the type and place 

environment of the occupation. Last, the results show that there is an important difference (sig 

= 0.000) in the perception of misconception among different groups with different levels of 

COVID-19 knowledge. These results are absolutely logic and true since the knowledge plays 

very important roles in affecting the misconception toward any vague and new disease as 

reported in the literature review.  

III. Stigma and Socio-Demographic Variables  

Table 3: One Way –ANOVA between stigma among different Socio-demographic 
Groups 

Stigma
Sum of 
Squares

df Mean
Square

F Sig.

Age Between
Groups

.469 5 .094 1.104 .358

Education Between
Groups

3.134 3 1.045 13.899 .000

Marital Status Between
Groups

.323 4 .081 .999 .408

Family Status Between
Groups

2.126 4 .532 6.966 .000

Occupation Between
Groups

2.187 4 .547 7.084 .000

COVID-19
Knowledge Level

Between
Groups

.920 4 .230 2.884 .022

The results in Table 3 show that there is minor difference (sig = .358) in the perception of 

stigma among different age groups as it is at α ≤ 0.05. Although it is known that older people 

are at higher risk of death, the results show no difference among age groups. This result may 

be related to the concerns of all the population about the COVID-19 epidemic, especially the 

younger population (Mekonnen, 2020). Moreover, the enormous awareness campaigns may 

have affected the perception of all the age groups in addition to recent news and research that 

showed the increasing death rates among younger age groups as well. Furthermore, the results 

showed that there is no significant difference (sig = .408) in the perception of stigma among 

different marital status groups at α≤ 0.05. When compared to the perception of misconception 
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which was different among marital groups, the perception of stigma seems to be the same. 

Although parents and married people may be concerned about knowing more about the 

disease, it looks like they still perceive stigma of the COVID-19 as others. Again, the cultural 

and social backgrounds that affect the perception related to infected and ill people is still 

dominating the perception of different marital groups (UNESCO, 2020; Eng Koon, 2020;

Yoosefi Lebni J, Abbas J & Moradi Fet. al, 2020). 

On the other hand, the results in Table 3 show that there is a significant difference (sig = .000) 

in the perception of stigma among different educational groups at α≤ 0 .05. Different 

educational groups have different approaches to understand this epidemic; thus, higher 

educational groups have more scientific and logical understanding of the infecting disease 

(Papageorge et al., 2021). In contrast, non-educated or lower educated groups may be more 

subjective to the social and cultural approaches to create their understanding about the 

disease. In addition, the results show that there is a meaningful difference (sig = .000) in the 

perception of stigma among different family status groups at α≤ 0.05. Here the results are 

confirmed with the difference in the perception of stigma and with the difference in 

misconception among family status group and the relationship between misconception and 

stigma as well. Undoubtedly, there is a great difference in the perception among different 

family status members due to the difference in roles and concerns towards others in the 

Lebanese family-oriented culture. Moreover, the results show that there is a difference (sig = 

.000) in the perception of stigma among different occupational groups at α≤ .05. Again, the 

results are confirmed with the relationship between misconception and stigma and the 

difference in the perception of stigma among the different occupational group. These results 

could be related to the previously mentioned difference in the misconception among different 

occupational groups (Papageorge et al., 2021). Last, the results about the difference in 

perceiving the misconception of stigma among groups of COVID-19 related knowledge show 

that there is a significant difference (sig = .0.22) in the perception of misconception among 

different groups of respondents with different levels of knowledge about COVID-19 at 

α≤0.05. Again results could be identified, as discussed before, for the misconception among 

the same socio-demographic group. 
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IV. Relationship between Misconception and Stigma  

Table 4: Correlations between Misconception and Stigma 

Correlations
Misconception Stigma

Misconception
Pearson Correlation 1 .627**

Sig. (2-tailed) .000
N 449 441

Stigma
Pearson Correlation .627** 1

Sig. (2-tailed) .000
N 441 478

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

The results in Table 4 show that there is a moderate positive correlation (R2= 0.627) between 

the perception of misconception about COVID-19 and the perception of stigma of COVID-19 

at α = 0.05. Misconception about the infectious virus has a positive moderate correlation with 

the perception of stigma about the disease. 

Conclusion  

The results of this study reflect a combination of different conclusions related to the 

understanding of the progress of the relationship between the misconception and stigma 

among the Lebanese population. The results reflected the cultural aspect in the differences of 

the two main variables among the different socio-demographic groups. For instance, the 

difference in the perception of misconception and stigma among the two gender groups was 

obvious. Aghacy (2004) indicated that the masculine culture in Lebanon presents a great 

difference in attitudes, perceptions, roles and responsibilities among different genders.   

As for other socio-demographic variables, there has been a difference in 

misconception and stigma among different educational, family status, and occupational 

groups. Stainstreet, Elfert, & Atchoarena (2020) revealed that this difference could be 

interpreted according to different scholar studies. Education plays critical roles in 

understanding the nature of the virus and its infectious and prevention process as for family 

status. Being married, having children or parents to care for will exert higher pressure due to 

more responsibilities towards the family members and due to the fear of getting infected. 

Lebanon is known for being a collectivistic society (Jaspal, Assi, & Maatouk, 2020). Baig 

et.al, (2020) showed that those who have solid family relationships will be more curious about 

knowing the virus and understanding it. For another socio-demographic group, the difference 
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among different occupational groups, again, relates to the type of occupation and its setting. 

For instance, Baig et.al, (2020) revealed that occupation in a health, crowded, or group work 

setting will impact the knowledge about the virus criteria; thus causing a lower misconception 

when compared to other occupations. Last, the results showed that the misconception about 

COVID-19 and stigma levels among different levels of knowledge groups is significantly 

different. This indicator is enough to explain about the other socio-demographic groups in 

which most differences in perceptions are due to the indirect impact of the level of 

knowledge. Hence, the difference in misconception among different knowledge groups could 

be further emphasized by the results that showed a direct relationship between misconception 

and knowledge level.

It was clear that misconception and stigma were not significantly different among the 

other two socio-demographic variables: age and marital status. Mekonnen et. al, (2020) 

indicated that age and marital status are not leading indicators for knowledge enhancement 

about the virus. Thus, neither age, nor marital status affects the misconception and stigma 

related to COVID-19 virus.  

The main results of this study showed that there is a positive moderate correlation 

between COVID-19 misconception and stigmatization. The results of the study are 

complementary with different studies related to the topic done in different areas of the world 

(Islam et. al, 2020; Schimd, et. al, 2020; Mekonnen, et. al, 2020). Aminu (2020) revealed that 

the misconception about the disease is a leading factor of social stigmatization due to the fear 

that this misconception creates among the individuals. This misconception among the 

Lebanese could be referred to different factors including conflict in information about the 

virus and the immature knowledge that is imported through different social and public media. 

Other factors could be related to the Lebanese culture itself. This religious, conservative 

society didn’t accept the idea of the infectious pandemic in the beginning. Moreover, live 

evidences show that many Lebanese didn’t believe in the virus and its existence. Others went 

further to explain this pandemic as a conspiracy made by other countries due to certain 

political goals. These findings were more defended by different social media groups and even 

on the public media. Political conflicts, governmental incapability to deal with the pandemic, 

conflict in media news, false and unreliable information and unawareness all played different 

roles in building this confusion about the pandemic among the Lebanese communities (Jaspal, 

Assi, &  Maatouk, 2020). Thus, it was very normal for the Lebanese to develop this COVID-

19 related misconception and to generate the fear of being infected. This in turn led to the 

development of stigmatization related to the disease. Evidences showed that people were 

ashamed to say that they were infected and others even didn’t regret to accept the results of 

the PCR positive test and didn’t undergo quarantine. All this led to different consequences 
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related to an increase in infected and death rates and to reach alarming numbers in January 

2021.  

As an implication of this study, it is essential for different Lebanese stakeholders to 

take responsibility to resolve COVID-19 misconception and diminish stigmatization related to 

the infection with the virus. As provided in the results of the study, knowledge about the virus 

plays vital roles in the relationship between misconception and stigmatization. Based on this, 

providing reliable, accurate, and relevant information to the public plays vital roles in 

enhancing the knowledge and awareness about the virus. This role is dispersed among the 

community social groups, the government, and the media. Although the Lebanese Ministry of 

Health has prompted different awareness campaigns, these campaigns were not enough to 

spread knowledge among different social groups in different areas of the country. Moreover, 

the falsified information provided by different media channels shall be inhibited to stop this 

confusion among the population. Finally, trust and confidence remain the main reasons for not 

accepting the governmental campaigns. The Lebanese people have suffered from 

untrustworthy relationships with their governments over that years and this was reflected on 

the dramatic spread of the pandemic. The government and mainly the Ministry of Health with 

other related community stakeholders have to rebuild confidence about its role in protecting 

the residents and provide the necessary informational campaigns through different channels to 

reach higher levels of awareness. 
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Abstract 
Permanent magnet synchronous motors (PMSM) are mostly the first choice for applications 
that require high torque density and high efficiency over a wide speed range, such as 
electric vehicles. These motors provide superior efficiency for almost all driving cycles 
comparing with the other motor technologies; therefore, they run with a lower operating 
temperature, which in turn the reliability of the motor is increased. Although they are 
known as silent motors, in applications that require a wide range of speed and loading 
conditions the noise and vibration become an issue that degrades the ride quality and the 
vehicle health. Radial and tangential forces are generated at the teeth of the stator during 
the operation causing vibrations in the structure. As these vibrations resonate with the 
natural frequencies of the motor, acoustic noise is generated. However, the modal 
parameters of a PMSM can be manipulated through structural modifications to reduce the 
disturbing noise and vibration problems. In this work, to suppress the acoustic noise, a 
computational study is conducted on the stator and the frame of a PMSM. Two different 
models of the stator are analyzed through finite element method, where electromagnetic, 
modal, and harmonic response analysis studies are conducted. During modeling, the 
multizone mesh method and different face sizing are used. As many as the number of teeth, 
4 mm circular holes are placed on the stator yoke. The initial model and the modified one 
are compared in terms of equivalent radiated power (ERP) level diagram, tangential 
deformation, and radial deformation in cylindrical coordinates. Different mode shapes and 
deformation amplitudes are observed after the modification for the same angular speeds. 
Hence, it is shown that by conducting structural modifications on the stator, it is possible to 
tune the dynamic characteristics of PMSMs and to improve the acoustical performance and 
vibration characteristics. 

Keywords: Permanent magnet synchronous motors (PMSM), modal analysis, acoustic 
noise, equivalent radiated power (ERP), harmonic response analysis.

INTRODUCTION 
Due to environmental concerns, the use of electric traction motors becomes more common 
day by day, especially in transportation. Among many types of electric machines (EM), 
induction motors (IM) and permanent magnet synchronous motors (PMSM) are the most 
common types for traction applications; however, due to the having higher efficiencies at 
lower speed ratings PMSMs are favored in most modern electric vehicles. The performance 
of these motors is discussed and compared in the recent literature (Boldea et al., 2014; 
Bostanci et al., 2017; Pindoriya et al., 2018; Pires et al., 2020; Fang et al., 2021) in terms of 
torque output, power density, fault tolerance, efficiency, and acoustics. The last one, 
namely the acoustical performance is considered in this work.  
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Permanent magnet synchronous motors (PMSMs) have many advantages compared to the 
other electric motor types (Qinghua,  2005). Since they have permanent magnets in their 
rotor, there is no need to spend energy to generate a field on the rotor. Hence, they produce 
higher torque and output power with the same operating conditions. Requiring less 
maintenance comparing with brushed motors is another advantage of them. Aerospace, 
defense industry, and ground vehicles are the most important areas, where PMSMs are 
considered as the first choice. Compressors, automation equipment, heating and air 
conditioning systems are also other application areas of PMSMs (Gieras, 2002; Luu et al., 
2019). 
Despite having all the aforementioned advantages, just like the other rotating electric 
machines, PMSMs have vibration and acoustic noise problem at certain operating 
conditions (Ali et al., 2015). It negatively affects the driving comfort, and the health of 
vehicles. Acoustic noise created by PMSMs occurs due to the interaction between the radial 
and tangential electromagnetic forces created on the stator during the operation. These 
forces create small deformations, which are reflected to the stator back iron and from there 
to the motor frame and the surrounding air. Hence, the acoustic noise is created. It is mostly 
observed when the natural frequencies are close or coincident with the exciting force 
frequencies (Lakshmikanth et al., 2012). To modify the stator structure by creating holes on 
it can be considered as a way of manipulating the modal parameters and the fluctuation of 
the radial forces so as to suppress the emitting acoustic noise (Chen et al., 2008). 
In this study, a vibro-acoustic analysis is conducted by coupling Maxwell and harmonic 
response in Ansys. A structural approach is employed to manipulate the modal parameters. 
The aim is to analyze the vibrations and noise produced by the transient electromagnetic 
forces on the stator of a PMSM. Two different PMSMs are constructed for the analysis. 
The base model consists of 48-slot stator structure. To construct a modified model, 4-mm 
holes are then placed on the stator of the base model. An electromagnetic force calculation 
is performed in Ansys Electronic Desktop to obtain the forces and the moments of the 
PMSMs followed by a modal analysis study to extract the natural frequencies and the 
associated mode shapes. Finally, a harmonic response analysis is conducted to get the 
equivalent radiated power level diagrams, and the directional deformations on r – and θ –
axis (on radial and tangential directions). The workflow is outlined in Figure 1. The 
changes in the directional deformations and on the equivalent radiated power level graph 
are the results of the structural manipulations performed on the stator. The acoustical 
performance results of the base model and the modified model are compared through 
equivalent radiated power level diagrams. 

Figure 1. The workflow of the vibro-acoustic analysis performed in Ansys™.
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CONSTRUCTION OF THE FINITE ELEMENT MODEL 
PMSMs considered in this study have identical motor frames. The dimensions and the 
geometry of the frame from front and isometric angles are shown in Figure 2.a, and 2.b, 
respectively. The frame has a 344-mm outer diameter and a 100-mm depth. The stator of 
the base model has a 270-mm outer diameter and an 84-mm depth. There are 48 slots on the 
stator and their width is 5.75 mm. The frame and the stator are assembled through a bonded 
contact. Next to the construction of the base model, to create a modified model, 4-mm 
diameter holes are placed on the stator in SolidWorks as shown in Figure 2. The base and 
the modified models are identical except the holes. The modified model is then used to 
compare with the base model in terms of acoustic characteristics.  

a) The front view of the model b) The isometric view of the model
Figure 2.Construction of the modified PMSM model

The finite element (FE) model is built in Ansys/Mechanical. The material of the model is 
electrical steel, where its mechanical properties are tabulated in Table 1. A multizone mesh 
method with 7.25 mm and 12 mm sweep element sizes is applied to all components of the 
model. The first size is for length and height, and the latter is for depth. However, due to 
the requirements of the geometry, face sizes with 4 mm are assigned to the lateral surfaces 
of the stator. Note that, in case the diameter of holes is changed, element size on the lateral 
surfaces of the stator is to be changed, as well. The total number of elements and nodes are
determined to be 21,800 and 124,000, respectively. The information about the FE model is 
summarized in Table 2. 
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Table 1. Material properties of electrical steel 

Properties Value

Density 7,800 kg/m3

Young’s Modulus 1.9e11 Pa

Poisson Ratio 0.29

Table 2. The information about the FE model  

Element type HEXA20

Number of elements 21,800

Number of nodes 124,000

VIBRO-ACOUSTIC ANALYSIS OF THE BASE MODEL AND THE MODIFIED 
MODEL 
The vibro-acoustic framework is important for electric traction motors since it reveals the 
vibrations and the emitted noise generated by the electromagnetic forces. In Ansys, by 
combining the results retrieved from Maxwell and computed by harmonic response feature, 
it is possible to get information about the vibration and acoustic characteristics. In the 
framework, the analysis is started with the setup of Maxwell feature to get the 
electromagnetic forces in radial and tangential directions. Then, these forces are exported 
from Maxwell to Ansys/Workbench and is coupled with the modal analysis and harmonic 
response analysis, as described in the workflow given in Figure 1. 
After building the electromechanical FE models of the PMSMs, a modal analysis study is 
conducted, where 250 modes are computed up to 25,000 Hz. Natural frequencies and the 
calculated electromagnetic forces and moments are then transferred to harmonic response 
analysis. The origins of the coordinates of the forces and moments are placed at the center 
of teeth that they are associated with. The harmonic analysis is conducted for 5 different 
speed intervals. The analysis settings are adjusted as tabulated in Table 3, and ERP level 
diagram is inserted to the outer part of the frame as shown in Figure 3. 

Figure 3. Target geometry for ERP level diagram
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Table 3. The parameters of harmonic response analysis 

Properties Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

Speed (RPM) 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

Speed frequency range maximum 
(Hz) 2,500 5,000 7,500 10,00

0
12,50

0

Speed solution intervals 75 75 75 75 75

Completing the harmonic response analysis, a large variety of results, such as ERP level 
diagrams, directional deformations, and torque values are obtained. The directional 
deformations in r- and θ-axis are evaluated in the cylindrical coordinates.  

RESULTS AND DISCUSSION
The below analyzes are conducted for both the original and the one that has holes on the 
stator to highlight the advantages of the proposed method. In Figure 4, the directional 
deformations of the base and the modified PMSMs are compared for 2,000 Hz at 3,000 rpm 
speed. Figure 4.a and 4.c show the directional deformations of the original PMSM with no 
holes, and Figures 4.b and 4.d show the directional deformations of the PMSM with holes 
on the stator. As observed from Figure 4, they have different maximum and minimum 
deformation values.  
The ERP level diagrams for the base model and the modified model are shown in Figure 
5.a and Figure 5.b, respectively. Here, it can be clearly seen that the peak amplitude is 
significantly reduced from 100.89 dB to 88.97 dB. In other words, the acoustic noise is 
reduced 11.92 dB at the worst-case condition.

a) The directional deformation 
observed in r-axis of the base PMSM 
model for 2000 Hz at 3000 rpm.

b) The directional deformation observed in r-
axis of the modified PMSM model for 
2000 Hz at 3000 rpm.
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c) The directional deformation 
observed in θ-axis of base PMSM 
model for 2000 Hz at 3000 rpm.

d) The directional deformation observed in θ-
axis of the modified PMSM model for 
2000 Hz at 3000 rpm.

Figure 4. The comparison of the directional deformations in r- and θ-axis for the base 
PMSM model and the modified PMSM model

a) The ERP level diagram of the base 
model

b) The ERP level diagram of the modified 
model

Figure 5. The ERP level diagram of the base PMSM model and the modified PMSM model
Based on the conducted analysis, it can be concluded that by placing holes on the stator, 
one can achieve a structural modification, and this type of modifications can improve the 
acoustic characteristics. However, creating holes in the stator results reduced iron mass and 
magnetic saturation which leads to increased iron losses. As a result, the average torque 
output could be reduced. Hence, such modifications introduce tradeoffs between the 
achieved torque values and the emitted acoustic noise (Deng and Zuo, 2018). When the 
torque values of the two models introduced in this study are compared as shown in Figure 
6, it is observed that the average torque for the base model is 238.8 Nm, whereas the 
average torque for the modified model is 236.7 Nm. In return, the gain in the acoustical 
performance is approximately 12 dB for the peak value.  
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a) The average torque value of the base PMSM model

b) The average torque value of  the modified PMSM model
Figure 6. The comparison of the torque values of the base PMSM model and the modified 
PMSM model

CONCLUSION 
In this study, acoustic noise of a PMSM is reduced by manipulating its modes through hole 
placements on the stator back iron. To analyze the modes and the acoustic noise of the 
machine, a set of electromechanical, modal, and harmonic response finite element analyzes 
are conducted for both the original and the modified machine. The results show a
significant acoustic noise reduction with the proposed method. It can be foreseen that the 
reduction of the acoustic noise with the proposed method may lead to a reduced torque on 
the output due to the reduced iron and saturation.  
When the torque values are compared, it is observed that the average torque is reduced 
from 238.8 Nm to 236.7 Nm between the original and the modified machine. In return, the 
acoustical performance is mitigated approximately by 12 dB for the worst-case condition. 
The acoustical performance in exchange for torque loss is found satisfactory. Even so, more 
satisfactory results can be obtained through a systematic optimization study, which is 
planned as a future work. 
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ÖZET

İttihat ve Terakki Cemiyeti son dönem Türk tarihinde son derece önemli bir rol oynamıştır. 
Abdülhamit döneminin sonlarına doğru imparatorluk içindeki muhalefet hareketi iyice 
güçlenmiştir. Bu duruma İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ortaya çıkması ve günden güne güç 
kazanması yol açmıştır. Aydınlar arasında hızla taraftar kazanan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
özellikle ordu içinde büyük güç kazanmıştır. Bu gelişme cemiyetin iktidara gelmesinde kilit 
rol oynamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamit’in istibdat rejimine son vermeyi ve 
Kanun-ı Esasi’yi geri getirmeyi temel amaç olarak belirlemiştir. Aslında İttihat ve Terakki 
Cemiyeti çökmekte olan imparatorluğu kurtarmak hedefiyle hareket etmiştir. Cemiyet bunu 
başarabilmek için yetersiz gördüğü idareyi değiştirmeyi, reformlar yapmayı ve toplumu 
aydınlatmayı arzulamıştır. İttihat ve Terakki her ne kadar gizli bir cemiyet olarak kurulsa da 
bir sivil toplum örgütü gibi nizamname yayınlamıştır. Cemiyete yakın olan Meşveret 
Gazetesi’nde basılan nizamnamede cemiyetin hedefleri, yapılanması ve işleyişi açıklanmıştır. 
41 madde olan nizamnamede İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında son derece önemli bilgiler 
yer almıştır. Nizamnamede cemiyetin devleti kurtarmayı ve hürriyeti getirmeyi amaçladığı 
açıkça görülmektedir. Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi temel hedef olarak göze çarpmaktadır. 
Nizamnamede cemiyetin toplumu eğitmek ve aydınlatmak istediği dikkat çekmektedir. Bu 
çalışmada Meşveret Gazetesi’nde yayınlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nizamnamesi 
incelenmiş ve nizamname hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu sayede İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin anlaşılmasına katkı yapılması ümit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kanun-ı Esasi, Osmanlı İmparatorluğu
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A GENERAL EVALUATION ON THE REGULATION OF THE 

COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS 

ABSTRACT 

The Committee of Union and Progress has played an extremely important role in recent 
Turkish history. The opposition movement within the empire grew stronger towards the end 
of the Abdülhamit period. The emergence of the Committee of Union and Progress and its
strengthening day by day caused this situation. The Committee of Union and Progress, which 
quickly gained support among the intellectuals, gained great power especially in the army. 
This development played a key role in the coming to power of the society. The Committee of 
Union and Progress has determined to end Abdülhamit's regime of tyranny and to restore the 
Kanun-i Esasi as its main objective. In fact, the Committee of Union and Progress acted with 
the aim of saving the collapsing empire.  In order to achieve this, the Committee has longed to 
change the administration, make reforms and enlighten the society, which it deems 
inadequate. Although the Committee of Union and Progress was established as a secret 
society, it published a regulation like a non-governmental organization.  The objectives, 
structuring and functioning of the society are explained in the regulation published in the 
Meşveret Newspaper, which is close to the society. In the statute, which consists of 41 
articles, extremely important information about the Committee of Union and Progress was 
included. It is clearly seen in the regulations that the society aims to save the state and bring 
freedom. It is striking in the regulations that the society wants to educate and enlighten the 
society. In this study, the regulations of the Committee of Union and Progress published in 
the Meşveret Newspaper were examined and evaluations were made about the regulation. 
Thus, it was hoped to contribute to the understanding of the Committee of Union and 
Progress. 

Keywords: the Committee of Union and Progress, Kanun-ı Esasi, the Ottoman Empire

GİRİŞ 

İttihat ve Terakki Cemiyeti son dönem tarihimizi anlama bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu baskılar karşısında varlığını devam ettirebilmek için 
uzun bir çağdaşlaşma süreci geçirmiştir. Bu çağdaşlaşma süreci eğitimin de modernleşmesine 
yol açmıştır. Batı tarzı eğitim veren okullarda yetişen aydınlar ise devletin ve toplumun daha 
fazla çağdaşlaşması gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Yapılan yeniliklere rağmen 
imparatorluğun baskılara maruz kalması İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni doğurmuştur. Cemiyet 
temel amacını Kanun-ı Esasi’yi tekrar yürürlüğe koymak ve hürriyeti tesis etmek olarak 
açıklamıştır. Cemiyetin yaptıklarına baktığımız zaman asıl kaygının imparatorluğu kurtarmak 
ve toplumu eğitmek olduğu göze çarpmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti bunu sağlamak 
için Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe konmasını, meclisin açılmasını ve hürriyetin ilan 
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edilmesi araç olarak görmüştür. Nitekim iktidara geldikten sonra devleti kurtarmayı özgürlüğü 
sağlamaya tercih etmiştir. Cemiyet hedeflerini, planlarını, üyelerinden beklentilerini ve 
yapısını Mısır’da yayımladığı beyanname ile halka ilan etmiştir. İttihat ve Terakki’nin 
yapısını, amaçlarını ve organizasyonunu anlamak için nizamnamesini incelemek gereklidir. 
Bundan dolayı bu çalışmada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nizamname-i Esasi’si analiz 
edilmiştir. 

1.İttihat ve Terakki Cemiyeti

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Hükümeti’nin uğraşmak zorunda kaldığı ilk muhalif grup 
Yeni Osmanlılar olmuştur. Ancak Abdülhamit yönetimi bu grubun etkisini kısa süre 
içerisinde bertaraf etmeyi başarmıştır. Bundan sonra hükümete karşı yeni muhalif hareketler 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan biri 3 Haziran 1889 tarihinde İttihad-ı Osmani adıyla 
kurulan cemiyet olmuştur(Mütercimler, 2016: 157). İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak 
Sukuti ve Mehmet Reşit tarafından kurulmuş olan cemiyet Paris’te bulunan Ahmet Rıza 
Bey’in Terakki ve İttihat Cemiyeti ile temas kurmuş ancak birleşme görüşmeleri başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır(Demirbaş, 1987: 15). II. Abdülhamit’e karşı olan muhalefetin güç kazanması 
1906 yılında subaylar tarafından Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurulması ile 
gerçekleşmiştir(Özdemir, 2014: 51). Cemiyet kurulduktan kısa süre sonra Paris’te bulunan 
Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşme kararı almıştır. Birleşme kararı sonrasında yapı İttihat 
ve Terakki Cemiyeti adını almıştır(Mütercimler, 2016: 159-160). Gizli bir cemiyet şeklinde 
örgütlenen yapıda pek çok asker ve aydın yer almıştır(Adıgüzel, 2018: 8). Cemiyet amacına 
ulaşmak için her türlü yola başvurmuştur(Çiçek. 2007: 15). Cemiyet örgütlenmesinde pek çok 
farklı yapıdan faydalanmıştır. İtalyan Carbonari, Rus devrimci örgütleri ve Balkanlardaki 
milliyetçi komitalar cemiyet için önemli örnekler teşkil etmişlerdir(Adıgüzel, 2018: 83). 
İttihat ve Terakki Abdülhamit yönetimini dize getirmek için en çok tedhiş yöntemini 
kullanmıştır. Böylece hükümet taraftarlarını sindirmek istemiştir(Shaw, 2006: 321). 1908 yılı 
Temmuz ayında Niyazi Bey’in yanındaki askerlerle dağa çıkması ve Enver Bey’in de benzer 
şekilde hareket etmesi isyanın fitilini ateşlemiştir(Bay, 2013: 57). Padişahın bu isyanı 
bastırmakla görevlendirdiği Şemsi Paşa’nın İttihat ve Terakki tarafından düzenlene bir suikast 
ile ortadan kaldırması İstanbul’da büyük etki yaratmıştır(Adıgüzel, 2018: 131). Bu gelişme 
sonrasında Rumeli’de bulunan askeri kuvvetlerden İttihat ve Terakki’ye katılımın artması 
Padişahı köşeye sıkıştırmıştır(Özdemir, 2014: 219). Bu şartlar altında II. Abdülhamit 
Mebusan Meclisi’nin yeniden toplanacağını duyurmuştur(Zürcher, 2013: 75). Bu kararla 
birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti en önemli hedefi olan hürriyetin ilanını ve Kanun-ı 
Esasi’nin yeniden yürürlüğe konmasını sağlamıştır. Cemiyet bundan sonra iktidara gelmek ve 
diğer hedeflerini gerçekleştirmek için büyük çaba göstermiştir. 
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2.İttihat ve Terakki Cemiyeti Nizamname-i Esasisi 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nizamnamesi Rumi 1323 yılında Mısır’da basılmıştır. 
Nizamname yayınlandığı sırada cemiyet Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını 
taşımaktaydı. Nizamnamenin ilk maddesinde vatanın ve memleketin selametini isteyen 
Osmanlı vatanseverlerinin Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla siyasi bir cemiyet 
kurdukları ilan edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). 
Bu maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temel hedefinin vatanı kurtarmak olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Nizamnamenin ikinci maddesinde cemiyetin toplum ahlakını, ilmini, maarifini ve terakkisini 
sağlamayı amaçladığı vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 3). Bu maddeden cemiyetin toplumu aydınlatmak, eğitmek ve ileriye götürmek 
istediği açıkça anlaşılmaktadır. Nizamnamenin ikinci maddesi cemiyetin aydınlanmacı 
yönünü göstermektedir.

Nizamnamenin üçüncü maddesi cemiyetin Osmanlı unsurları arasında vatanseverlik ve 
insaniyet zemininde birlik sağlamayı istediğini dile getirmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). Bu maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
Osmanlıcılık politikası açıkça görülmektedir. Ancak cemiyet iktidara geldikten sonra bu 
politikanın uygulanamayacağını görmüş ve İslamcılık fikrinin de iflası sonrasında Türkçülük 
politikasına dönmüştür.

Nizamnamenin dördüncü maddesinde cemiyet Osmanlı istiklalini ve toprak bütünlüğünü 
korumak için çalışacağını ilan etmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 3). İttihat ve Terakki iktidara gelmeden önce Kanun-ı Esasi’yi ilan ettirmek ve 
hürriyeti sağlamak amacında olduğunu açıklasa da bu maddede de görüldüğü üzere cemiyetin 
temel amacı devleti kurtarmaktır.

Beşinci maddede cemiyet hilafet ve saltanatı koruyacağını ancak keyfi ve baskıcı idareye son 
vereceğini ifade etmiştir. Maddenin devamında meşruti ve hukuki bir idare kurulacağı ilan 
edilmiştir. Ayrıca Kanun-ı Esasi dairesinde genel reformlar yapılacağı 
duyurulmuştur(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). Bu 
maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hürriyeti ilan etmek yani meşruti yönetimi geri 
getirmek için çalışacağı göze çarpmaktadır.

Altıncı maddede kadın erkek isteyen herkesin cemiyete üye olabileceği bunun için akıl ve 
ahlak sahibi olmanın yeterli olduğu beyan edilmiştir. Üyelerin geçmişlerinin temiz olması da 
arzulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). Bu 
maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kendisine namuslu ve dürüst üyeler aradığı 
görülmektedir. Cemiyet ahlaksız kişilerin vatan için faydalı olamayacakları görüşündedir.  

Yedinci maddede her üyenin cemiyet nizamnamesine uyacağına dair din ve namus üzerine 
yemin edeceği ifade edilmiştir. Nizamnameye aykırı davrananların cemiyetten ihraç 
edilecekleri belirtilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). 
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Nizamnamenin sekizinci maddesinde cemiyet üyelerinin mümkün olan her yerde şube tesisine 
çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 4). Bu madde cemiyetin ülke geneline yayılarak taraftar kazanmayı 
hedeflediğini göstermektedir. Fakat cemiyet bazı bölgelerde güçlenirken bazı yerlerde istediği 
etkinliğe ulaşamamıştır.

Dokuzuncu maddede yeni kurulan şubelerin nizamnamelerini İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Heyet-i Merkeziye’sine kabul ettirdikten sonra faaliyetlerine başlayabilecekleri dile 
getirilmiştir. Onuncu maddede şubelerin serbest hareket edebilecekleri ancak Heyet-i
Merkeziye kararlarını uygulamakla yükümlü oldukları ifade edilmiştir(Osmanlı Terakki ve 
İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). Bu maddelerden cemiyetin oldukça merkezi 
ve disiplinli bir şekilde hareket etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

On birinci maddede her şubenin gelirlerinden belirlenen miktarı Heyet-i Merkeziye’ye 
göndereceği elinde kalan para ile şube masraflarını karşılayacağı hükme bağlanmıştır. On 
ikinci maddede bütçesi uygun olan şubelerin masraflarını ödemek koşulu ile Heyet-i
Merkeziye’ye aza gönderebilecekleri duyurulmuştur. On üçüncü maddede aza gönderen 
şubelerin aza hakkında Heyet-i Merkeziye’ye önceden bilgi vermeleri zorunlu 
kılınmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 5). Bu 
maddelerden cemiyetin oldukça kısıtlı bir bütçe ile varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 
Heyet-i Merkeziye’ye ancak göndereceği azanın masraflarını ödeyebilecek şubeler temsilci 
gönderebilmişlerdir. Çünkü cemiyetin bu masrafları karşılayacak kadar parası olmamıştır. 

Nizamnamenin on dördüncü maddesinde cemiyetin işlerini idare etmek üzere Heyet-i
Merkeziye teşkil edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. On beşinci maddede Heyet-i
Merkezi azasının bütçesi aza göndermeye uygun şubelerin gönderdiği temsilcilerden 
oluşacağı ilan edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 5).  

On altınca maddede Heyet-i Merkeziye’nin uygun görmediği kişileri azletme hakkına sahip 
olduğuna, on yedinci maddede ise azaların bir yıllığına seçileceklerine hükmedilmiştir. On 
sekizinci maddede Heyet-i Merkezi azasının nizamnameye uyacağına dair yemin etmesi ile 
göreve başlayacağı belirtilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 
1323: 5-6). Burada Heyet-i Merkeziye’nin cemiyetin en üst yönetim organı olacağı ifade 
edilmiştir. Aynı zamanda yönetim kademesinin sabit olmadığı, her yıl yeniden seçime 
gidileceği dile getirilerek cemiyetin demokratik olacağı mesajı verilmiştir. 

On dokuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye’nin ayda iki kere toplanacağı ve kararların oy 
çokluğu ile alınacağı ilan edilmiştir. Yine bu maddede yıl içerisinde on, üst üste ise dört 
toplantıya mazeretsiz katılmayan azanın istifa etmiş kabul edileceği duyurulmuştur(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6). Bu maddelerde cemiyetin karar 
alma sürecini hızlandırmak için oy çokluğunu yeterli bulduğu görülmektedir. Aynı zamanda 
toplantılara geniş bir katılım sağlanması için de önlemler alınmıştır.  

Yirminci maddede Heyet-i Merkeziye’nin azaları arasından belirli şartlar dahilinde bir reis 
seçebileceği, reisin nizamname dahilinde ve Heyet-i Merkeziye’ye sorumlu olmak kaydıyla 
icraatında serbest olacağı hükme bağlanmıştır. Yirmi birinci maddede Heyet-i Merkeziye’de 
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toplantıya başlamak için aza sayısının yarısının bir fazlasının hazır olması gerektiği 
vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6). Bu 
maddelerde görüldüğü üzere cemiyet yürütme sürecini hızlandırmak için Heyet-i
Merkeziye’ye reis seçilmesini doğal karşılamış, bununla beraber reisin nizamname dahilinde 
hareket etmesi gerektiğini de hükme bağlamıştır. Yine toplantı yapılmasını kolaylaştırmak 
için üye sayısının yarısından bir fazlasını yeterli görmüştür. 

Yirmi ikinci maddede azınlığın çoğunluk kararına uymak ya da istifa etmek zorunda olduğu 
belirtilmiştir. Yirmi üçüncü maddede cemiyetin işlerini Heyet-i Merkeziye’nin yürüteceği 
ifade edilmiştir. Azaların kendi aralarında görev dağılımı yapacakları dile 
getirilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6-7). Bu 
maddelerden cemiyetin tartışmalarla zaman kaybetmek istemediği, iş bölümü yaparak hızlı 
şekilde hareket etmeyi amaçladığı görülmektedir. Dönemin şartları dikkate alındığında uzun 
ve sonuçsuz tartışmalar için zaman olmadığı açıktır. 

Yirmi dördüncü maddede Heyet-i Merkeziye üyelerinin verdikleri oylarda şubelerine bağlı 
olmadıkları, müstakil hareket edecekleri ifade edilmiştir. Aynı maddede Heyet-i
Merkeziye’nin uygun gördüğü konularda azaların şubelerini haberdar edebilecekleri dile 
getirilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 7). Şüphesiz bu 
da karar alma sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir maddedir. Gizli olarak toplanabilen 
cemiyet üyelerin kendi şubeleri ile uzun uzun fikir alışverişinde bulunmalarını doğru 
bulmamıştır.  

Yirmi beşinci maddede bütün cemiyet üyelerinin imkanları dahilinde cemiyeti nakden, 
bedenen, kalben ve lisanen desteklemekle mükellef oldukları belirtilmiştir. Yirmi altıncı 
maddede cemiyetin ahlakın takviyesi, adaletin tesisi, hürriyetin geliştirilmesi için ilim ve 
eğitim faaliyetlerine öncelik verileceği vurgulanmıştır. Cemiyet üyelerinin ülke dahilinde 
mektepler, kütüphaneler ve matbaalar açılmasına çalışmaları gerektiği dile getirilmiştir. 
Üyelerin gazete ve dergilerde cemiyetin fikirlerini anlatmaları, zengin olanların çocuklarını 
eğitim için Avrupa’ya göndermeleri talep edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti 
Nizamname-i Esasisi, 1323: 7-8). Bu maddeler İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin toplumu iyi 
yönde değiştirmek istediğini göstermektedir. Cemiyet, üyelerinden basın yayın ve eğitim 
faaliyetlerini desteklemelerini istemektedir. Böylece bir yandan toplumu eğitmeyi diğer 
yandan ise toplum ahlakını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yirmi yedinci maddede bütün cemiyet üyelerine cemiyete yeni üye kazandırmak için halk 
nezdinde faaliyet göstermeleri emredilmiştir. Yirmi sekizinci maddede cemiyet üyelerinin 
birbirlerini desteklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Cemiyet üyesi olup da hükümette 
memuriyete sahip olanların davranışlarıyla herkese örnek olmaları gerektiği dile getirilmiş ve 
bu kişilerden ıslahat için çareler düşünmeleri talep edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8). Bu madde cemiyetin yayılmak istediğini gözler 
önüne sermektedir. Nitekim cemiyet ordu içinde yayılmayı başaracak ve böylece hedefine 
ulaşabilecektir. Cemiyet tıpkı bir tarikat gibi üyelerinin birbirlerini desteklemelerini şart 
koşmuştur. Mevcut şartlarda başarıya ulaşmak için bu istek kaçınılmaz görünmektedir. 
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Yirmi dokuzuncu maddede şubelerin cemiyet nizamnamesini tatbik edecekleri, Heyet-i
Merkezi kararlarını uygulayacakları, cemiyetin hedeflerini duyuracaklarını, Heyet-i
Merkeziye ile cemiyet üyeleri arasında bağlantı kuracaklarını hükme bağlamıştır(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8). Bu maddelerden şubelerin 
cemiyet üyeleri ile Heyet-i Merkeziye arasında bir köprü oldukları görülmektedir. 

Otuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye’nin cemiyet nizamnamesini uygulamak, cemiyetin 
amaçlarını duyurmak, cemiyeti idare etmek ve şubeleri yönetmek ile görevli olduğu 
duyurulmuştur. Ayrıca cemiyet hakkında yayın yapmanın Heyet-i Merkeziye’nin 
sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Bu maddede cemiyetin kendi amaçlarına uygun eden 
her türlü yapıyı destekleyeceği de vurgulanmıştır. Otuz birinci maddede cemiyet yayınlarının 
yapıldığı matbaaların yönetiminin Heyet-i Merkeziye’ye ait olduğu ifade edilmiştir(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8-9). Bu maddeler İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ni yönetecek olan Heyet-i Merkeziye’nin görevlerini duyurmaktadır. Cemiyet bu 
madde aracılığı ile kendisi ile işbirliği yapmak isteyen yapılara olumlu yaklaşacağını da ilan 
etmektedir. 

Otuz ikinci maddede azaların şubelerinin belirlediği miktarda ödeme yapmaları gerektiği 
belirtilmiştir. Yapılan ödemelerin cemiyetin yayın faaliyetlerinde kullanılacağı açıklanmıştır. 
Otuz üçüncü maddede şubelerin topladıkları paranın bir miktarını Heyet-i Merkeziye’ye 
göndermeleri gerektiği, kalan para ile şube masraflarının giderileceği ifade edilmiştir. Otuz 
dördüncü maddede Heyet-i Merkeziye’nin şubelerin fazladan göndereceği paraları ve 
bağışları kabul edeceği açıklanmıştır. Otuz beşinci maddede Heyet-i Merkeziye’de toplanan 
paranın cemiyetin yayın faaliyetine, cemiyetin masraflarına ve gerektiğinde şubelerin 
desteklenmesine kullanılacağı dile getirilmiştir. Aynı maddede cemiyet uğruna hayatlarını 
feda edenlerin muhtaç ailelerine ödeme yapılacağı açıklanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 9). Bu maddelerde cemiyetin para toplama ve elindeki 
parayı kullanma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Cemiyetin hayatını kaybeden üyelerin 
ailelerine ödeme yapması ise onun adeta bir devlet gibi hareket ettiği veya güçlü bir vefa 
duygusuna sahip olduğunu göstermektedir. Gerçekten de cemiyet üyeleri arasında son derce 
kuvvetli bir bağ oluşmuştur. 

Otuz altıncı maddede Heyet-i Merkeziye’nin ve şubelerin düzenli olarak gelir ve gider 
defterleri tutmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Otuz yedinci madde Heyet-i
Merkeziye’nin bütçesini senede bir kez şubelere göndereceği belirtilmiştir. Otuz sekizinci 
maddede şubelerin altı ayda bir bütçe özetlerini Heyet-i Merkeziye’ye gönderecekleri 
duyurulmuştur(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 10). Bu 
maddelerden İttihat ve Terakki yönetiminin mali konularda şeffaf davranmayı ve yolsuzluğu 
önlemeye çalıştığı görülmektedir. Heyet-i Merkeziye hem kendisinin hem de şubelerin belli 
aralıklarla gelirlerini ve giderlerini açıklamalarını şart koşarak maddi yolsuzlukları 
engellemiştir. Cemiyet içerisinde böyle bir olay hiçbir zaman patlak vermemiştir.  

Otuz dokuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye ile şubelerden biri veya birkaçı arasında 
yaşanacak ihtilaflarda sorunu atanacak hakemin çözeceği ifade edilmiştir. Şube ile mebuslar 
arasında yaşanacak sorunlarda da aynı yöntemin uygulanacağı belirtilmiştir. Kırkıncı 
maddede cemiyete bağlı memurları Heyet-i Merkeziye’nin mahkeme edebileceği hükme 
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bağlanmıştır. Kırk birinci maddede nizamnamede değişiklik yapılabilmesi için Heyet-i
Merkeziye üye sayısının yarısından fazlasının oyuna ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 10). Görüldüğü 
üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti şubeler veya azalar arasındaki sorunları çözerek cemiyetin 
çözülmesinin önüne geçmeyi hedeflemiştir. Aynı zamanda gerekirse nizamnamenin 
değişebileceği de hükme bağlanmıştır.

SONUÇ 

İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında hemen iktidara gelememiştir. 
Uzun bir süre hükümeti dışarıdan denetleme rolü üstlenmiştir. Bu durum Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yönetim krizine ve İttihat ve Terakki karşıtı yapıların ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Aynı zamanda cemiyetin planladığı reformları hayata geçirmesine de engel 
olmuştur. İttihat ve Terakki karşıtı 31 Mart İsyanı sonrasında 1909 yılında II. Abdülhamit 
tahttan indirilmesine rağmen cemiyet ancak Bab-ı Ali baskını sonrasında gerçek anlamda 
iktidara gelebilmiştir. Cemiyetin II. Meşrutiyeti ilan ettirmedeki başarısına karşın iktidar 
olamaması imparatorluk için ciddi zarara yol açmıştır. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında 
devlet büyük kayıplara uğramıştır. 1913 yılından itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti 
yönetime gerçek anlamda hâkim olmuştur. Ancak hedeflenen düzen tam olarak inşa 
edilememiştir. İttihat ve Terakki yönetimi bir dikta yönetimine dönüşmüş, hürriyeti getirme 
planı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Toplumu değiştirmek ve devleti kurtarmak için reformlara 
girişilmiş fakat Birinci Dünya Savaşı’na girilmesi ile bu faaliyetler kesintiye uğramıştır. 
Savaşta alınan yenilgi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkeyi büyük bir tehlike içerisine 
bırakarak yönetimden ayrılmıştır. Fakat İttihat ve Terakki döneminde yapılan reformlar 
Cumhuriyet döneminde yapılacaklar için bir temel oluşturmuştur. 

Cemiyet nizamnamesinde ilan edilenler ile cemiyetin yaptıklarını karşılaştırdığımız zaman 
hedeflenenlerin pek de hayata geçirilemediğini görmekteyiz. Ancak cemiyet, nizamnamede 
ilan ettiklerini gerçekleştirmeyi denemiş ve başarılı olabilmek için oldukça uğraşmıştır. Bu 
durum cemiyetin nizamname dairesinde hareket ettiğini göstermektedir. Bunu dikkate 
aldığımız zaman İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nizamname-i Esasi’sini incelemenin önemi 
ortaya çıkmaktadır.  
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ABSTRACT 
Although there is no contagious disease in the world and in our country, diabetes is one of the 
chronic diseases that gradually increase and create a global healthcare burden. As of 2019, it 
has been calculated that 9.3% (463 million people) of individuals between the ages of 20-79 
in the world have diabetes. Hospitalization and per capita health expenditures are increasing 
due to this increase in the number of individuals with diabetes. For this reason, diabetes is 
considered to be one of the important health problems.  
When diabetes mellitus is not managed well, it shows metabolic complications that can lead 
to early death in the continuation of the disease. There are 5 basic items in diabetes treatment 
management. These; diet, physical activity, medication, patient self-monitoring and 
education. In addition, the patient must be able to accurately identify the problems related to 
the disease and actively cooperate with the healthcare system to solve these problems.  
The most important factor in the treatment is the education of the diabetic patient. Education 
is the foundation of care for all diabetic patients who want to achieve successful health 
outcomes. Patient education now takes an important place not only in treatment but also in the 
prevention of type 2 diabetes. Purpose in diabetes education; To enable the diabetic individual 
to adapt to his treatment more easily and to participate in the treatment program effectively, to 
reduce or prevent complications that may develop in diabetes, to reduce health expenses and 
to ensure that the individual lives a better quality of life. Thanks to diabetes education, 
positive health behavior develops in the patient and thus the patient manages his disease 
better. When compliance with treatment increases as a result of diabetes education, glycemic 
control is achieved more effectively. Glycemic control is an important part of providing 
diabetes management. 

Keywords: Diabetes, education, nursing 

ÖZET
Bulaşıcı bir hastalık olmamasına rağmen dünyada ve ülkemizde giderek artan ve küresel 
sağlık bakım yükü oluşturan kronik hastalıklardan biri de diyabettir. 2019 yılı itibariyle 
dünyada 20-79 yaş arası bireylerin %9.3’ünün (463 milyon insan) diyabetli olduğu 
hesaplanmıştır. Diyabetli bireylerin sayısındaki bu yükseliş nedeniyle hastaneye yatış ve kişi 
başı sağlık harcamaları artmaktadır. Bu nedenle diyabet önemli sağlık sorunlarından 
sayılmaktadır. 

Diabetes mellitus iyi yönetilmediğinde, gelişebilecek ciddi kompilasyonlar nedeniyle  ölüme 
yol açabilen metabolik sorunları barındırır. Diyabet tedavi yönetiminde diyet, fiziksel aktivite, 
ilaç tedavisi, kendi-kendine izlem ve eğitim olmak üzere beş temel yaklaşım bulunmaktadır.  
Yanı sıra, hastanın hastalıkla ilgili sorunları doğru bir şekilde tanımlayabilmesi ve bu 
sorunları çözmek için sağlık sistemi ile aktif olarak işbirliği yapması da gerekli ve  önemlidir. 
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Diyabet hastasının eğitimi tedavide çok önemli bir unsur ve temel taştır. Eğitim, sağlıkla ilgili 
başarılı sonuçlar elde etmek isteyen tüm diyabet hastaları için bakımda esas bir yaklaşımdır. 
Hasta eğitimi sadece tedavide değil, aynı zamanda tip 2 diyabetin önlenmesinde de önemli yer 
tutmaktadır. Diyabet eğitiminde amaç; diyabetli bireyin tedavisine daha kolay uyum
sağlamasını ve tedavi programına etkin bir şekilde katılmasını sağlamak, diyabette 
gelişebilecek komplikasyonları azaltmak veya önlemek, sağlık harcamalarını azaltmak ayrıca 
bireyin daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Diyabet eğitimi sayesinde hastada 
olumlu sağlık davranışı gelişir ve böylece hasta hastalığını daha iyi yönetir,  tedaviye uyumu 
arttırarak glisemik kontrolü daha etkin bir şekilde sağlar. Diyabet eğitiminin temel 
hedeflerinden biri olan  glisemik kontrolün sağlanması ise, başarılı diyabet yönetiminin 
önemli göstergesidir. 

Anahtar kelimeler: Diyabet, eğitim, hemşirelik

INTRODUCTION 
Chronic diseases are health problems that cause dysfunction in one or more systems, have 
long-lasting, typically unpredictable treatment, and can significantly affect the lives of 
individuals (Petrie and Jones, 2019, Akdemir and Birol, 2011: 193). Although there is no 
contagious disease in the world and in our country, diabetes is one of the chronic diseases that 
gradually increase and create a global healthcare burden (Akdemir and Birol, 2011: 708, 
Coşansu, 2015: 2, Chai et al., 2018: 1428). As of 2019, it has been calculated that 9.3% (463 
million people) of individuals between the ages of 20-79 in the world have diabetes (IDF 
Diabetes Atlas, 2019). The main reasons for such an increase in diabetes prevalence are; 
increased obesity and physical inactivity as a result of the rise of the elderly population and 
urbanization (Okburan and Büyükkaragöz, 2018: 295, Ismail-Beigi, 2012: 1322). 
Hospitalization and per capita health expenditures are increasing due to this increase in the 
number of individuals with diabetes. For this reason, diabetes is considered to be one of the 
important health problems (Samancıoğlu et al., 2017)
Diabetes is a metabolic disorder characterized by hyperglycemia, in which the body cannot 
effectively benefit from carbohydrates, fats and proteins as a result of insulin insufficiency or 
defects in insulin activity (Akdemir and Birol, 2011: 708, Turkish Endocrine and Metabolism 
Association, 2014). Type 2 diabetes mellitus, a major subgroup of diabetes; It is characterized 
by progressive impairments in insulin secretion, based on insulin resistance (Turkish 
Endocrine and Metabolism Association, 2014, IDF Diabetes Atlas, 2019, Fatimah, 2015). 
The current diabetes diagnosis criteria published by the World Health Organization in 2006 
are as follows: 
• Fasting plasma glucose above 126 mg / dL,
• Incidental plasma glucose over 200 mg / dL and accompanying diabetes symptoms,
• Plasma glucose exceeding 200 mg / dL at the 2nd hour of the oral glucose tolerance test, and 
• HbA1C value higher than 6.5%. (Alam et al., 2014: 215)
When diabetes mellitus is not managed well, it shows metabolic complications that can lead 
to early death in the continuation of the disease (Piero et al.2015). There are 5 basic items in 
diabetes treatment management. These; diet, physical activity, medication, patient self-
monitoring and education (Akdemir and Birol, 2011: 710, Coppola et al., 2016: 21). In 
addition, the patient should be able to accurately define the problems related to the disease 
and actively cooperate with the health system to solve these problems (Coppola et al., 2016: 
21). 
Lifestyle management has an important place in the management of diabetes mellitus. It is 
recognized as an essential part of preventing diabetes and its complications. Meta analysis; It 
shows that lifestyle changes, including diet, physical activity, and education, lead to a 63% 
reduction in the incidence of diabetes in high-risk individuals (Piero et al.2015). 
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The most important factor in the treatment is the education of the diabetic patient 
(Samancıoğlu et al., 2017). Education is the foundation of care for all diabetic patients who 
want to achieve successful health outcomes (Chai et al., 2018: 1429). 
Diabetes education, since the discovery of insulin, in the 1920s. It started with Joslin. 
However, diabetes education was provided in a few institutions until the 1960s. Diabetes 
education; It is also referred to as 'Diabetes Self Management Training' (DSME) and 'Self 
Management Support in Diabetes' (DÖYD) or 'Individual Management Training' since it 
includes the lifestyle change that will enable the individual affected by both diabetes and 
diabetes risks to continue their life like people without diabetes (İmamoğlu et al., 2015: 207). 
Patient education now plays an important role not only in treatment but also in the prevention 
of type 2 diabetes (Coppola et al., 2016: 22) Aim in diabetes education; To enable the diabetic 
individual to adapt to his treatment more easily and to participate in the treatment program 
effectively, to reduce or prevent complications that may develop in diabetes, to reduce health 
expenses and to ensure that the individual lives a better quality of life. Thanks to diabetes 
education, positive health behavior develops in the patient and thus the patient manages his 
disease better. When compliance with treatment increases as a result of diabetes education, 
glycemic control is achieved more effectively (Samancıoğlu et al., 2017). Glycemic control is 
an important part of diabetes management (Kheirandish et al., 2017: 159).  
Among the behavioral approaches that individuals with diabetes will develop on their own to 
control the disease, blood glucose measurement and monitoring is one of the most valuable 
ones  (Çelik et al., 2018: 120). The main purpose of patient education; promoting and 
supporting positive self-management, improving behaviors that optimize metabolic control 
and quality of life (Odgers - Jewell et al., 2017: 1032). In the content of the training, it should 
be emphasized that blood glucose monitoring should be done at home. Thus, patients provide 
and maintain glycemic control more easily and cheaply. In addition, hypoglycemias can be 
detected and prevented early. The purpose of self-monitoring training in diabetes is not only 
to increase knowledge about diabetes, but to get the support of patients and their families in 
order to include the treatment in their lifestyle (Flag and Colak, 2012: 9). 

THE GOALS OF DIABETES EDUCATION 
The goals of diabetes education are to reduce the burden of diabetes, increase the right to 
access education, reduce the economic burden, increase the capacity of countries to combat 
the diabetes epidemic, increase public awareness, and integrate diabetes education and 
support with diabetes care. It is to provide self-management support to people with diabetes 
and to educate and support individuals with prediabetes through education based on evidence 
and standards. Behavioral change strategies recommended for those with diabetes are broadly 
similar to those recommended for people with diabetes (Coppola et al., 2016). Diabetes 
education and support has evolved from didactic approaches to empowerment models. 
According to this change, the primary goal is to strengthen the individual with diabetes. A 
single approach is not used in the training process. Behavioral and psychosocial strategies are 
taken into account, and age and culture-appropriate programs are effective in both group 
training and individual training. Continuity and support are important in education (Fatimah, 
2015; 
Piero et al.2015). The behavioral goals and problem solving skills of the individual are taken 
into account in order to ensure behavior change. Creating the conditions necessary for 
diabetes education to be included in routine diabetes care in line with priorities and constantly 
updating the program help to improve services. It provides the basis for accrediting effective 
training organizations. Defines the competencies that diabetes educators should have. It 
provides an exemplary framework for improving diabetes education services and increasing 
the number of qualified staff. It supports the optimal metabolic control of patients in all age 
groups, prevention of complications, increasing quality of life and reducing costs (İmamoğlu 
et al., 2015: 207) 
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CONCLUSION AND DISCUSSION 
It is suggested that diabetes education be based on a theoretical theory or model. Models have 
been shown to encourage the active participation and self-efficacy of diabetic patients, 
increase self-care power, the effectiveness of self-management skills, and improve the clinical 
and behavioral outcomes of individuals with diabetes. It has been suggested that diabetics 
should start taking self-management education after their diagnosis. Studies have shown that 
diabetes education and diabetes knowledge improve self-care behavior, decrease HbA1c 
values and reflect on other clinical results, provide weight loss, increase their quality of life, 
cope with the disease more easily, and decrease costs (Chrvala et al., 2016; Turkish Endocrine 
and Metabolism Association, 2014). When diabetes self-management support is considered in 
accordance with the culture for a long time, it has been shown that education is more effective 
when it is designed according to age-appropriate individual needs and preferences and when 
behavioral strategies including psychosocial issues are developed. It has been reported that 
both individual and group trainings used in diabetes self-management trainings are effective 
and improve results (Çelik et al., 2018; Fatimah, 2015; IDF Diabetes Atlas, 2019).  There is 
increasing evidence of the role of healthcare professionals in providing diabetes self-
management education and diabetes self-management support as part of the team. Patients 
participating in diabetes training follow treatment recommendations and practices better and 
thus reduce costs. 
Providing self-management in diabetes with patient education has resulted in a decrease in 
health care costs by reducing hospitalizations and complications (Powers et al., 2017: 49). 
Thanks to diabetes self-management training, patients develop knowledge, skills and self-
management practices in a cost-effective manner (He et al., 2017). In a study by Chrvala et al. 
(2016) examining the effect of diabetes self-management education on glycemic control in 
adults with diabetes, they found statistically significant decreases (0.88%) in the HBA1C 
value after training. In a study conducted by Çelik et al. (2018) to determine the relationship 
between the frequency of blood glucose measurement and diabetes regulation and diabetes 
complications in patients followed up with diabetes treatment, it enables the patient to better 
manage diabetes and prevent diabetes complications with accurate and reliable blood glucose 
measurement. provides benefits. In the study of He et al. (2017) examining the effect of self-
management education in diabetes on all-cause mortality risk in type 2 diabetes patients, they 
found that self-management education significantly reduced the risk of all-cause mortality. In 
a study by Chai et al. (2018) examining the effect of diabetes self-management education on 
psychological status and glycemic control in a total of 118 individuals with type 2 diabetes, 
they found that there was a statistically significant decrease in the HBA1C value and a 
significant improvement in the psychological status of the patients.  
Diabetes education constitutes an important building block of diabetes treatment. Diabetes 
education is necessary for diabetes management and behavior change in individuals with 
diabetes (Kheirandish et al., 2017;Turkish Endocrine and Metabolism Association, 2014). 
Diabetes education should be determined according to the characteristics of the diabetic 
individuals to be educated, the purpose of the education and also the advantages and 
disadvantages of the education method to be chosen. It should be ensured that patients are in 
constant cooperation with the healthcare team so that they can actively participate in their care 
and gain knowledge. Training is effective when it is done by nurses using strategies and 
studies that include up-to-date evidence on effective training. Providing continuous self-
management support using behavioral strategies such as goal setting helps patients to 
maintain the necessary health-related behaviors. The future health status and outcomes of 
individuals with diabetes depend on their ability to maintain an up-to-date and effective 
government administration (Coppola et al., 2016; İmamoğlu et al., 2015: 207). 
Nurses also play an important role in determining the educational needs of patients and 
gaining the ability to control diabetes effectively on a daily basis. Nurses' monitoring the 
results of self-management should be seen as an advantage in terms of the health status of the 
patients, as well as providing education and reinforcing education whenever they encounter 
patients. Patients should be stressed about the importance of education, reminded of their right 
to education, and offered programs that meet the national standards for education with a 
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diabetes education nurse (Akdemir and Birol, 2011; Petrie and Jones, 2019).  Education 
should be evaluated at every stage. Periodic evaluation ensures the achievement of 
educational goals or additional creative initiatives. Assessment methods such as telephone 
tracking and other information technologies, such as web-based automated phone calls, face-
to-face assessments should be increased. Although patient training results are not directly 
reflected in reimbursement, all records to be kept about patient education guide the training 
process, provide evidence for communication between the training group, prevent duplication 
of services and provide information about adherence to standards. Document educational 
goals and personal behavioral goals. Provides information to other members of the healthcare 
team and increases the importance of education. Training records facilitate the development 
and implementation of standard procedures for healthcare professionals and ultimately 
improve the quality of care (Chai et al., 2018; Turkish Endocrine and Metabolism 
Association, 2014). Diabetes self-regulatory behaviors, physical activity, healthy eating, 
taking medication, monitoring blood glucose monitoring, and problem solving related to 
diabetes care include the psycho-social aspects of diabetes, reducing the risk of acute and 
chronic complications. The evaluation of patient results should be done at appropriate 
intervals and it should be checked whether the targets are achieved (Flag and Colak, 2012; 
Odgers - Jewell et al., 2017). It should be supported to recognize (accreditation), certification, 
quality control and reimbursement conditions of the education program, for which national 
standards are determined in diabetes education. 
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Hypertension is an important health problem that can be seen worldwide, including in 
Turkey, and is a syndrome characterized by increased intra-arterial blood pressure. 
Hypertension, which has a very high incidence in our country, is seen in one out of every 
three adults. Despite this, awareness rate is low in hypertensive patients. Hypertension; causes 
complications such as stroke, coronary heart desease, kidney failure. Consequently, it creates 
an important burden in the field of health and economy. Early diagnosis and treatment are of 
great importance in hypertension. Most of the complications in hypertension can be prevented 
with early diagnosis and treatment. Hypertension treatment is divided into two. Drug 
treatment alone is not sufficient for blood pressure control in individuals with hypertension. 
For a succesful result, patient with hypertension should definetely develop healthy lifestyle 
behaviors. Approximately one of the patients with hypertension do not follow the treatment 
program and more than half of them stop their treatment within the fist year. Symptoms that 
occur as a result of complications of hypertension affect daily living activities of individuals. 
As a result, the quality of life of individuals is adversely affected. Quality of life can be 
improved with effective nursing care to be applied to these individuals. There are a wide 
variety of nursing care models for nursing care. With Gordon’s Functional Health Patterns 
Model, which is one of the nursing care models, it provides a systematic nursing care to 
individuals. In this case, nursing care was given by evaluating it in accardance with Gordon’s 
Functional Health Patterns Model. 

Key words: Hypertension, Nursing Care, Gordon’s Functional Health Patterns Model 
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HİPERTANSİYONU OLAN BİR HASTANIN GORDON’UN 
FONSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİNE GÖRE 

HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU

Hipertansiyon Türkiye’de dahil olmak üzere dünya çapında görülebilen önemli bir sağlık 
sorunu olup, arter içi kan basıncının artması ile karakterize bir sendromdur. Ülkemizde 
görülme oranı oldukça yüksek olan hipertansiyon erişkinlerde her üç kişiden birinde 
görülmektedir. Buna rağmen, hipertansiyon hastalarında farkındalık oranı düşüktür. İnme, 
koroner kalp hastalığı, böbrek yetersizliği gibi komplikasyonlara neden olabilen 
hipertansiyon, bu nedenlerle sağlık ve ekonomi alanında önemli bir yük oluşturmaktadır. 
Hipertansiyonda erken tanı ve tedavinin önemi büyüktür. Erken tanı ve tedavi ile 
hipertansiyonda komplikasyonların çoğu önlenebilmektedir. Hipertansiyon yönetiminde ilaç 
tedavisi ve sağlıklı yaşam biçimi (yaşam tarzı modifikasyonu)  ilkeleri önemlidir. 
Hipertansiyonu olan bireylerde ilaç tedavisinin tek başına uygulanması kan basıncı kontrolü 
için yeterli olmamaktadır. Başarılı bir sonuç için hipertansiyonu olan hastaların mutlaka 
sağlıklı yaşam davranışlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Hipertansiyonu olan hastaların 
yaklaşık olarak üçte biri tedavi programına uymamakta ve yarısından çoğu ise bir yıl içinde 
tedavilerini yarıda bırakmaktadır. Komplikasyonları sonucunda ortaya çıkan belirtiler 
bireylerin günlük yaşam aktivitelerini değiştirmekte ve bunun sonucunda bireylerin yaşam 
kalitesini olumsuz etkilemektedir. Hipertansif bireylere uygulanacak etkin hemşirelik bakımı 
için çok çeşitli bakım modelleri vardır. Hemşirelik bakım modellerinden biri olan Gordon’un 
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ile bireylere sistematik bir hemşirelik bakımı 
verilebilir. Bu bilgilerden hareketle olguda, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri 
Modeline göre hipertansiyonu olan bir bireyin hemşirelik bakımı yer almaktadır

Anahtar kelimeler: Hipertansiyon, Hemşirelik Bakımı, Gordon’un Fonksiyonel Sağlık 
Örüntüleri

INTRODUCTION 
According to the Word Health Organization; hypertension is defined as a systolic blood 
pressure of 140 mmHg and diastolic blood pressure of 90 mmHg or above. Hypertension is a 
syndrome characterized by increased intra-arterial bloos pressure in which many factors play 
role (Özpancar, 2016). The prevalence of hypertension is in the range of 25-35% in the adult 
population worldwide. Hypertension ranks first among the risk factors leading to death in 
adults worldwide (Hypertension Clinical Protocol, 2020). It is estimated that 7.5 million 
people die from HT and is responsible for about 12.8% of all deaths. In 2008, 40% of adults 
aged 25 and over were diagnosed with hypertension worldwide. Thus, the number of people 
living with hypertension reached 1 billion. It is expected that the prevalence of hypertension 
will continue to increase globally (Özer and Ilgaz,2017).  According to the Turkish 
Hypertension Prevalence Study, the frequency of hypertension in the adult population was 
found to be 30.3% in 2012. Accordingly, one out of every three adults in our country has 
hypertension  (Hypertension Clinical Protocol, 2020).

Of hypertension; damage to many organs and structures such as blood vessels, heart, brain, 
kidneys and eyes is called target organ damage. If hypertension is not treated approximately 
50% of hypertensive patients die from coronary heart disease or congestive 
failure,approximately 33% from stroke ande 10-15%from kidney failure (Yoldaş et al., 2019).  
Today, the  increasing prevalence of chronic diseases and the prolongation of life expectancy 
bring the concept of quality of life to the fore.Physical and mental limitations and disabilities 
due to cronic illness reduce the individual’s independence. Depending on the target organ 
damage of hypertension, daily living activities of individuals are affected over time. This 
situation causes restrictions in daily living activities. In addition, the hypertensive individual 
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has a psychology of having a chronic disease and has difficulty in making changes in her/his 
lifestyle. Due to all these changes, the quality of life of the individual and family is adversely 
affected (Akın, 2017).

With the diagnosis of hypertension, a lifelong treatment process begins in patients (Erci et al., 
2018). Successful hypertension management the patient’s own blood pressure control and the 
patient’s recommended lifestyle take into account the changes (Tokemet al., 2013).  Control 
of blood pressure is provided by medical treatment, healty diet, salt reduction, smoking, 
alcohol restriction and exercise (Erci et al., 2018). According to the Turkish Hypertension 
Consensus Report (THURP, 2019), appropriate lifestyle changes should be recommended for 
each adult individual in order to prevent the development of hypertension (Hypertension 
Clinical Protocol, 2020). The nurse, who is the healtcare worker that the patient can reach 
most easily, has important responsibilities in this regard.

It is very important for nurses to evaluate patients with hypertension in a holistic manner. In 
professional devolopment, holistic care can be achieved with the help of nursing models.Thus, 
nurses can not focus only on medical practice, but more on nursing roles and responsibilities. 
(Yoldaş et al.,2019)Gordon’s Functional Health Patterns Model, which is one of the nuring 
models, provides comprehensive care by addressing the needs of individuals in 11 functional 
areas.The care plan prepared in line with this model, systematic nursing care is provided to 
the patient with hypertension.The nursing care of this case was evaluated according to 
Gordon’s Functional Health Patterns Model and nursing care was provided. 

CASE REPORT 
The patient who was diagnosed with hypertension five years ago, has a history of 
hypertension, diabetes and heart attack in fisrt degree relative. The patient has no known drug 
or food allergy. The patient who does not use has a history of alcohol and smoking a pack of 
cigarettes per day. Body mass index is  30 kg/m2 . The patient used Irdapin 10 mg per day for 
hypertension for three years. Two years ago, tha patient stopped using the durg because her 
blood pressure was at normal levels. She stated that the patient fell asleep diffucult and felt 
tired from time to time. The patient applied to the emergency department of a state hospital 
during night hours with headache, speech disorder, inability to move the left side of the lip 
and inability to smile properly. It was observed that the patient’s complaints were resolved 
within 40 minutes after she applied to the emergency department. In her anamnesis, she stated 
that the headache of the patient started at noon and gradually increased. The first vital signs of 
the patient who applied to the emergency department; body temperature: 36.5ºC, heart rate: 
90/min, arterial blood pressure: 190/110mmHg, respiratory rate: 14/min spO2: 96/min. While 
there are clinical findings at the time of application to the emergency department, no 
pathological finding was found in the CT performed. The recovery of case during these 
procedures, the clinical diagnosis was considered as Transient Ischemic Attack (TIA) in the 
anterior system. A neurologist was consulted for the patient. 

EVALUATION OF THE CASE ACCORDING TO GORDON’S FUNCTIONAL 
HEALTH PATTERNS 

1) Health Perception and Management
The patient who has a sedentary lifestyle, has a history of hypertension, diabetes and heart 
attack in fisrt degree relative.  It was learned that the patient had not received any training on 
hyperttension before. She stated that the patient did not use her medication regularly and did 
not have her doctor check-ups regularly. When I questioned the patient’s eating habits, she 
said that she usually ate fatty and salty foods. She stated that although her BMI is 30, she did 
not make an effort to lose weight. It was learned that the patient had a habit of smoking one 
pack a day. 
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Nursing Diagnosis: Ineffectiveness in maintaining health 

Purpose: Verbal expression of the patient’s intention to do or to do behaviors to maintain 
health 

Nursing Interventions: 
- The factor that prevent the patient’s compliance are queationed. The patient is given the 
oppurtunity to express her feelings and thoughts. 

-Risk factors associated with high blood pressure are explained. The patient is informed about 
the complications of hypertension. 

-The patient is told that her blood pressure should be monitored at regular intervals. 

-The effects, dosage, administration and side effects of the drugs are explained. 

- The most common side effects of antihypertensive drugs; the patient is informed about 
orthostatic hypotension, dizziness, fatigue, nausea, vomiting and depression symptoms and it 
is explained that she should consult his doctor when these symptoms occur. 

-The effects of exercise on lowering blood pressure and weight loss are explained to the 
patient. The patient is recommended to exercise regularly.In addition, an active lifestyle is 
recommended throughout the day. 

-The importance of regular health check-ups is explained to the patient. 

-She is informed about avoiding behaviors that will adverely affect the patient’s 
health.(smoking,eating fatty foods, etc.) 

-It is explanined how the diet sould be in hypertension, and the patient is informed about 
eating mainly vegetables and fruits, low-fat foods, whole grains, vegetable-derived protein 
and fish at least twice a week. 

Expected Patient Results: Patient’s adaptatition to lifestyle changes, knowing the risk factors 
of hypertension and taking precautions accordingly, the patient’s regular use of 
antihypertensive drugs,the patient have the doctor’s check-ups regularly the patient quits or 
reduce smoking,paying attention to the diet of the patient instead of fatty and salty foods and 
paying attention to a diet based on vegetables, the patient’s regular exercise and attempts to 
lose weight. 

Evaluation: It was observed that the patient planned for life style changes together with her 
relatives. She verbally stated that the patient would use her medicines regularly and that she 
would have her doctor control done regularly. The  patient stated that she would consult a 
dietitian to organize her nutrition program. 

**The conscious patient’s orientation to person, place and time is normal.There is a risk of 
trauma due to Transient Ischemiz Attack. The patient is in a state of panic due to the 
neurological symptoms she is in.There is a risk of hypotension due to the use of 
antihypertensive drugs. The patient expressed that she was feeling tired. 

Nursing Diagnosis: Risk of trauma 

Purpose: Protect the patient from trauma and to minimize the risk of trauma 

Nursing Interventions:
-Blood pressure is measured in both arms. 

-The relatives of the patient are informed that they should call the nurse in case of any 
problem. 

-Neurological examination is performed to check whether there are changing findings. 
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-The patient is informed about the sisns of hypotension(dizziness, blackness in the eye, pallor 
etc.)  When these symptoms occur, it is explained that she should not be mobilized. 

-The individual is expained about the impotance of changing positions slowly and getting up 
suddenly. 

-By taking safety precautions, the patient is protected from injury. 

-The patient is informed about bringing the items she will use frequently. 

-The individual is told to avoid dehydration and vasodilation(such as bathing with hot water). 

-It is stated that the patient should wear shoes that fit her feet perfectly and with non-slip 
soles. 

Expected Patient Results: The patient is not exposed to any trauma. 

Evaluation: It was observed that the patient moved slowly whilw being mobilized. No 
abnormal condition was detected in the neurological finding of the patient. 

2) Nutrition- Metabolic  
Expressing that her nutritional habits are generally fed with salty, fatty foofs. The patient’s 
body mass index is 30 kg/m2. Expressing that the patient has a habit of eating at nigth. The 
patient has a sedentary lifestyle. 

Nursing Diagnosis: Nutrition more than body requirements. 

Purpose: Gaining the nutritional habit suitable for the individual’s metabolic needs and 
activity. 

Nursing Interventions:
-İnformation on the patient’s diet is collected.

-İnformaiton about the patient’s diet is collected and she is informed about mainly eating 
mainly vegetables and fruits, low-fat-foods, whole grains, vegetable-derived protein and fish 
at least twice a week. 

-Ways to reduce salt intake are explained. 

-Since the patient’s body mass index is high, she is encouraged to go down to the appropriate 
weight. If necessary, a nutrition program is prepared in consultation with the dietitian and 
patient is encouraged to comply. 

-The patient is recommended to eat slowly and chew throughly and swallow. 

-It is recommeded not to eat wile sitting and doing other things( whatching movies, reading 
books). 
- It is explained that she should stay away from ready-made foods. 

-The patient is supported for daily sports and walks. 

Expected Patient Results: The patient’s application of a Mediterranean type diet that is 
mostly vegetable and reduced consumption of salty and fatty foods.. The patient’s body mass 
index falling below 30 kg/m2  and reaching the ideal weight. The patient’s not eating snacks at 
night and exercising regularly. 

Evaluation: She stated that the patient will follow a regular diet and exercise program after 
leaving the emergency room. She stated that she would reduce the habit of eating at night. 

3) Elimination-excretion patterns
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Normal bowel habits of the patient once a day, bowel sounds are normal. She stated that there 
are no situations such as a decrease in appetite an malnutrition. She stated that he did not have 
any problem while urinating and that there was no change in urination habits. 

4) Activity -exercise
Hypertension, smoking and eating fatty foods, which are risk factors for transient ischemic 
attach. 

Nursing Diagnosis: Risk of Impairment in Respiratory Function 

Purpose:The individual breathes effectively and does not use accessory respiratory muscles 
to breathe. The spO2  value is between normal values.  

Nursing Interventions: 
-The patient is monitored. 

-Respiratory rate, rhythm and depth are monitored. 

-It is checked whether there is a change in the level of consciousness and movements. 

-Lung sounds are heard. 
-Blood gas is taken from the patient and the result are evaluated. 

-Intubation materials are kept ready for necessary situations. 

Expected Patient Results: The patient ability to maintain effective breathing on her own 
without the need for another tool. 

Evaluation: It was observed that the patient was breathing effectively on his own. The 
patient’s respiration is rhythmic, tha respiratory rateis 14, and the spO2  value is 98. 

5) Sleep-rest  
She stated that the patient fell asleep diffucult and felt tired from time to time. 

Nursing Diagnosis: Disorder in Sleep Pattern 

Purpose: The patient does not have problems failing asleep and wakes up rested. 

Nursing Interventions: 
-The patient’s sleep habits and sleep needs are determined.

-Problems that may disturb the individual due to her enviroment are investigated.(sound, light, 
noise, smell etc. 

-Nighttime fluid intake is restricted, minimizing sleep interruptions due to frequent urination 
at night. 

-The duration of the daytime sleep is determined. 

-The intake of caffeinated beverages is limited. 

-Interventions are planned to make it easier for the patient to fall asleep.(Drinking warm milk, 
herbal teas, reading a book etc.) 

-The effect of taking a warm shower before going to bed on sleep is explanined. 

-It is recommended to use additional support tools to help sleep.(eye patch) 

-If there is a sleep disorder caused by pain, it is recommended to take painkillers. 
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-The patient is made to express herself about the issues she is concerned about. 

Expected Patient Results: The patient sleeps adequately, wakes up rested in the morning, and 
provides control of conditions that may affect adequate sleep intake. 

Evaluation: It was observed that the patient had anxiety due to her condition and this affected 
her sleep. 

6) Cognitive-perception  
She stated that the patient had no knowledge of hypertension, antihypertensive drugs and 
complications of hypertension. She stated that she did not have sufficient knowledge about 
transient ischemic attack. 

Nursing Diagnosis: Lack of knowledge 

Purpose:To ensure that the patient has information about hypertension and manage the 
disease on his own, to prevent complications of hypertension. 

Nursing Interventions: 
-The patient’s level of knowledge about the hypertension disease, treatment and 
complications is determined.  

-Incomplete and incorrect information about the treatment and disease of the patient is 
determined. 

-The individual is encouraged to ask questions about hypertension. Her questions are 
answered clearly and precisely. 

-By providing a safe and effective communication enviroment, the patient is trained at the 
appropriate time. 

-The individual is informed about the transient ischemic attack. 

Expected Patient Results: The patient has sufficient knowledge about hypertension, 
complication of hypertension and antihypertensive drugs. The patient knowing the signs and 
symptoms of transient ischemic attack anh having knowledge about the risk of stroke. 

Evaluation: The patient was informed about hypertension and transient ischemic attack and it 
was checked whether this information was understood by asking questions. The patient stated 
that she would take more care of his health from now on. 

7) Self-perception- self -conception 
The patient’s verbal expression that she feels tense, restless and occasionally tired, having 
diffuculty falling asleep, crying. 

Nursing Diagnosis: Anxiety 

Purpose: Anxiety symptoms and signs are not observed and the patient copes effectively. 

Nursing Interventions: 
-The individual is evaluated in terms of signs and symptoms of anxiety. 

-The patient is allowed to express his feelings and thoughts. 

-When the patient feels anxiety, anoiseless, calming and relaxing environnment is created. 

-The patient’s past coping methods are evaluated and the appropriate method is used.

-The individual  is taught breathing and relaxation exercises. 

-If necessary, she is allowed to meet with other health care 
workers.(psychiatrist,psychologist…)

Expected Patient Results: The patient’s not showing the signs and symptoms of anxiety and 
the abilty to cope effectively with the existing anxiety. 
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Evaluation: It was observed that the patient tried to cope with her anxiety by praying. It was 
observed that the patient tried to reduce her anxiety with breathing exercises. 

8) Role-relationship 
The individual living with her family stated that there was no problem in family processes. 

9) Sexuality reproductive
The patient stated that she was married and did not have any problems in her sexual life. 

10) Coping-stress tolerance
The patient, who states that she has a calm nature, experiences intense anxiety and is observed 
to be restless because she has headaches and transient ischemic attacks. 

11) Value-Belief

It was observed that the patient coped with her illness by praying. The individual states that’’ 
she believes everthing comes from God’’.

CONCLUSION 
In the history of the patient disgnosed with hypertension. The duration of hypertension, the 
drugs used, their doses and whether there are side effects, family history, signs and symptoms 
related to target organ damage should be questioned by the nurse.The patient’s blood pressure 
before discharge is 110/70 mmHg, heart rate:80/min spO2:98. The patient was given nursing 
care end education according to Gordon’s Functional Health Patterns Model and left the 
emergency room. It is thought that this case report will guide the nurses who care for patients 
with hypertension. 
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INTRODUCTION 
Cardiovascular diseases are the most common causes of morbidity and mortality in both sexes 
in the world. Heart failure ranks first among these diseases in terms of its incidence. It is a 
complex clinical picture with fatigue, post-exertional dyspnea (at rest in advanced stages), 
orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, nocturia, mental status changes, anorexia and 
abdominal pain caused by structural and functional impairment in the heart (Kepez and 
Kabakçı, 2004).
Heart failure is now considered a disease of old age and especially at the age of 65 and over 
carries a high risk in terms of mortality and morbidity. It is the first reason for hospitalization 
in the elderly. It is one of the important public health problems because it causes frequent 
hospitalizations and the treatment takes a long time, which creates a serious burden for both 
the patient and the society (Asgarpour et al., 2016: Yeşilbursa, 2017).
Heart failure treatment is complex and costly. There are four approaches to treatment. The 
first of these are life changes such as salt restriction, increasing physical exercise, reducing 
smoking and alcohol, and weight control. Drugs that inhibit neurohormonal activation (RAAS 
blockers and beta blockers), vasodilators (nitrates, calcium channel blockers, natriuretic 
peptides), diuretics (loop diuretics, thiazides, potassium inhibitors), positive inotropics (digital 
derivatives, beta adrenergic receptor agonists, inhibitors drugs) comes second, surgical 
treatment is third, and lastly, non-surgical invasive methods (Eryılmaz and Akgüllü,2014: 
Rossignol et al., 2019). In heart failure, which is a chronic problem, patients are expected to 
perform this treatment for a long time with care. Patient compliance with the treatment is an 
important factor in the successful control and management of the disease. 
Since the adaptation process requires interaction between mind and body, it varies from 
person to person. According to the definition of the World Health Organization, compliance is 
a dimension of an individual's behavior, such as taking medications and obtaining accepted 
recommendations from a healthcare professional, while non-compliance is defined as not 
attending health checks for at least two consecutive months or for three or more periods in a 
year. The disease negatively affects harmony, as it brings physical, mental and social changes 
and threatens body integrity. 
Long-term medication is required for patients to reduce mortality and morbidity in heart 
failure. Heart failure treatment success depends on the patient's participation and compliance. 
Ineffective disease management, non-compliance with medication, diet, exercise plan, and 
insufficient information can be listed as reasons for hospitalization in heart failure (Uysal and 
Enç, 2012). Factors affecting the patient's compliance with the medication may be not using 
the right dosage, using the drug without a prescription, stopping the drug suddenly and not 
taking the drug at the right time. Compliance with treatment is more important in chronic 
diseases as the treatment lasts for life. In the subtitles of the multidimensional adaptation 
model of the World Health Organization, compliance to treatment includes the relationship 
between the health system, disease status, patient, treatment and socio-economic factors and 
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the individual's drug compliance. 
Today, with the change in the structure of the health care system, the duration of 
hospitalization has shortened and patient education has gained importance. It aims to provide 
healthy or sick individuals with the knowledge, skills and attitudes they need to continue their 
lives with a better quality by using the educational roles of professional nurses. Although in 
the past, patient education focused on the pathophysiology and treatment of the disease, this 
situation has changed today. Now, it aims to be able to take responsibility in patient 
education, to take responsibility in participating in care and to be able to make applications 
for health promotion. It consists of patient education, care needs and determination of 
problems, implementation and evaluation (Şenyuva and Taşocak, 2007).

Compliance with Treatment and Patient Education in Heart Failure 
Applications made to increase the physical, social, psychological and occupational well-being 
of an individual with heart disease are called cardiac rehabilitation. The first step of cardiac 
rehabilitation is patient education and should be carried out in a planned way to create the 
necessary behavioral changes (İnkaya and Oğuz, 2010).
One of the issues involved in patient education in heart failure is diet, and the patient may go 
into a decompensated state if I am robbed in compliance with the diet and water restriction is 
not taken into account. Blood pressure may increase as a result of high sodium intake in the 
diet. Increased blood pressure may cause left ventricular hypertrophy and predispose to heart 
failure. In addition, fluid restriction should be applied in order not to increase the workload of 
the weakened heart. The New York Heart Association found that patients consuming more 
than 3 grams of sodium per day in Class three and four had a 2.5 times greater risk of 
hospitalization or death than Class three and four patients consuming less sodium. In this 
case, the nurse should correctly evaluate the patient, determine at what stage the patient is 
experiencing difficulties, and provide dietary recommendations to the patient and his family 
(Konal and Ardahan, 2017). 
In heart failure, exercise creates positive changes in the vascular structure and provides left 
ventricular dilatation and relieves symptoms. It provides respiratory control as the patient's 
dyspnea and hyperventilation complaints decrease with exercise. It was observed that the 
depression and anxiety levels of the patients decreased with exercise (Kaya and Çıtlık, 2017). 
In heart failure, an exercise plan is created by the doctor specifically for the individual. The 
nurse should follow the patient to see if he / she is exercising in the right type, duration, 
frequency and intensity in the exercise plan. 
After the disease is under control, patients can continue their normal sexual life. When they 
feel tired, short of breath, palpitations, they need to rest for a while. Nurses should inform the 
patient about this (Kasapoğlu and Enç, 2017).
Physiological changes brought about by advancing age, changes in breathing pattern, decrease 
in physical activity tolerance, drugs used and changes in emotional state are among the factors 
that disrupt the sleep pattern, which is one of the basic daily life activities of patients with 
heart failure. In the literature, the prevalence of sleep problems in heart failure patients varies 
between 65-90%. In addition to pharmacological methods, non-pharmacological methods 
such as massage, aromatherapy and music are also effective in reducing sleep problems. 
Factors such as noise and light are reduced by landscaping. The number of pillows can be 
increased to ensure the proper position. Treatment and care activities should be minimized 
during the sleep hours of the patient. In addition, breathing and cough exercises also help to 
relax (Avcı and Gün, 2020). In a randomized controlled study, an individualized supportive 
education program was provided to heart failure patients by nurses for 12 weeks, through 
face-to-face training sessions, home visits and phone calls. At the end of 12 weeks, it was 
determined that there was a significant improvement in the sleep quality and daytime 
sleepiness of the patients (Chang et al, 2016). 
Increase in tissue oxygenation is achieved with breathing exercises. Puckered lip breathing is 
an effective method in reducing dyspnea.With lip breathing, lung patterns improve, the 
excretion of air trapped in the lung is ensured, and the patient is supported by keeping the 
airways open for a longer time. Diaphragmatic breathing, which is used to relieve patients 
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with dyspnea and increases ventilation at the base of the lung, is provided by the displacement 
of the diaphragm with slow and deep inspirations. In addition, with diaphragmatic breathing, 
sympathetic activity is reduced (Çaylan and Otağ, 2020)

DISCUSSION AND CONCLUSION 
The World Health Organization determined that people with chronic diseases have 50% 
compliance with treatment. The compliance of patients with heart failure to treatment varies 
between 20-60% (Ovayolu, 2016: Sezgin and  Mert, 2015). As a result of the study conducted 
with 180 patients at Istanbul University Institute of Cardiology, 40% of heart failure patients 
were found to be compatible with treatment and 60% to be incompatible. Failure to have 
regular health check-ups, lack of sufficient information, and inability to have sufficient 
knowledge about the drug were determined as the factors that cause drug incompliance 
(Köseoğlu and Enç, 2016). In the study conducted by Karaca and Mert with 137 patients in 
the cardiology clinic of two university hospitals, half of the patients were re-hospitalized 
within approximately 90 days (Karaca and Mert, 2011). Studies have shown that discharge 
training given in a multidisciplinary manner provides a reduction in hospitalization, mortality, 
and an increase in quality of life in 3 to 6 months (Uysal and Enç 2012). In another study, the 
compliance of female heart failure patients was found to be higher than that of men, and it 
was found that male patients did not comply with the salt restriction recommendations (Oğuz, 
2005). In the study conducted by Rich et al., It was observed that the disease management and 
treatment compliance of heart failure patients increased after the training given (Rich et al, 
1995). 
The recommendation method is generally used for diet, medication and individual monitoring 
compliance, but this method has a low success rate. Although the success rate of individually 
focused programs has been found to be higher, success here also depends on the individual 
doing what is said (Miller and Rollnick, 2009). In a meta-analysis study in which the 
motivational interview method developed by Miller, which enables the desire for behavioral 
change to come from within the individual, was examined, it was seen that motivational 
interviewing was effective in weight loss, total cholesterol, blood pressure control and getting 
rid of alcohol addiction (Uysal ve Enç, 2012).
People should have information about the prognosis in order to recognize the disease and to 
plan and carry out their own care correctly. Incompatibility is more common in individuals 
who do not have sufficient information. However, when the person knows and believes the 
benefits of the treatment and care, there will be positive changes in their health behavior. 
While planning the patient education, the nurse should offer options that are suitable for the 
lifestyle of the individual and can be adapted easily. This requires a comprehensive evaluation 
process and a well-established patient-nurse communication. 
The incidence of heart failure, which has a high mortality and morbidity rate, is increasing 
today. Thus, the burden on the health system decreases and the quality of life of patients who 
adapt to treatment increases. The most important step in facilitating treatment compliance is 
patient education. Nurses are the only professional group in healthcare institutions that can 
evaluate the individual in all aspects and with their environment. In order to ensure the 
patient's compliance with the treatment, the nurse should take primary responsibility, guide 
the patient and his family about care and treatment with appropriate planning and training, 
eliminate the concerns of the patient and his family and provide a more comfortable life by 
ensuring the highest level of participation in the decisions made. 
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Abstract 

Palliative care is a philosophy of care that uses a team approach, aiming to eliminate the 
problems caused by life-threatening diseases and to increase the quality of life by providing 
holistic care to patients and their families. It begins at the time the disease is diagnosed and 
continues throughout the treatment and until the grief stage of the family after death. It has 
been developing since the 11th century. The changing living conditions, innovations in 
medicine and the increase in chronic diseases have increased the need for palliative care 
centers. Besides medical treatment, the importance of psychosocial and moral support is also 
understood. Palliative care has gained importance in Turkey since 1990. Projects and legal 
arrangements have been made to popularize palliative care centers. Its development 
accelerated with the Pallia-Turk Project, which was launched in 2010. Our country offers 
services according to a three-level model. In order to reach the desired level, there is a need 
for increasing the awareness of palliative care in the society, training of health personnel, 
financial support and regulations in laws. The palliative care models of countries differ. Each 
country has created a model according to its belief, sociocultural structure and needs. 
Palliative care is attempted to be integrated with health services in many countries. It provides 
services with hospitals, home care services, voluntary organizations and grief support centers. 
The positive reflection of the integration on the patients has been observed. There has been a 
decrease in rehospitalization and a decrease in healthcare costs. Countries should adopt an 
appropriate strategy to changing circumstances to ensure the continuity of quality care. It 
should ensure that every patient group has easy access to palliative care.  

Key words: Palliative care; palliative care models; home care 
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA PALYATİF BAKIM ALANINDA 

YAPILAN YENİLİKLER

Özet

Palyatif bakım, hayati risk oluşturan hastalıkların neden olduğu sorunları gidermeyi, hasta 
ve ailesine bütüncül bakım sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen, ekip yaklaşımını 
kullanan bir bakım felsefesidir. Palyatif bakım süreci, hastalık tanısı alındığı anda başlar, 
tedavi boyunca ve ölüm sonrası ailenin yas sürecine kadar devam eder. 11. yüzyıldan itibaren 
giderek gelişim göstermiş ve günümüzde önemli bir bakım anlayışı haline gelmiştir. Değişen 
yaşam koşulları, sağlık hizmetleri alanındaki yenilikler, kronik hastalıkların artışı palyatif 
bakım merkezlerine olan ihtiyacı artırmıştır. Tıbbi tedavinin yanı sıra psikososyal ve manevi 
desteğin de önemi anlaşılmıştır. 1990 yılından itibaren Türkiye’de giderek önemi artan 
palyatif bakım merkezlerinin yaygınlaşması için projeler ve yasal düzenlemeler yapılmıştır. 
2010 yılında hazırlanan ‘’Pallia-Türk’’ projesiyle gelişimi hız kazanmıştır. Ülkemizde 
palyatif bakım  üç basamak modeline göre hizmet sunmaktadır. Ülkelerin palyatif bakım 
modelleri farklılık göstermektedir. Her ülke inanç, sosyokültürel yapısına ve ihtiyacına göre 
bir model oluşturmuştur. Palyatif bakım pek çok ülkede sağlık hizmetleriyle entegre edilmeye 
çalışılmaktadır. Hastaneler, evde bakım hizmeti, gönüllü kuruluşlar, yas destek merkezleri ile 
birlikte hizmet vermektedir. Entegrasyonun hastalar üzerindeki olumlu yansıması görülmüş; 
yeniden hastaneye yatışta azalmalar olmuş, sağlık hizmeti maliyetlerinin düşmesi 
sağlanmıştır. İstenilen seviyeye ulaşabilmek için toplumda palyatif bakım farkındalığının 
arttırılmasına, sağlık personelinin eğitimine, mali desteğe ve yasalarda düzenlemelere 
gereksinim vardır. Palyatif bakım hizmetlerinde, kaliteli bir bakımın devamlılığını sağlamak 
için ülkelere göre değişen koşullara uygun stratejinin belirlenmesi ve her hasta grubunun 
palyatif bakıma kolayca ulaşabilmesinin sağlanması önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım; palyatif bakım modelleri; evde bakım

Introduction 

Palliative care is the care that uses a team approach to prevent and relieve the symptoms that 
occur in critically ill individuals and increase the quality of life (WHO, 2018). According to 
the definition of the World Health Organization (WHO) in 2002, "it is an approach that 
improves the quality of life of patients and their families facing problems associated with life-
threatening diseases, through the prevention and relief of pain by means of early diagnosis 
and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, physical, psychological 
and spiritual". 
Palliative care is basically a philosophy of care and aims to maintain the patient's quality of 
life by providing holistic care (Köktürk, 2019). Its purpose is to eliminate the symptoms 
caused by the disease, to increase the quality of life by providing the patient and their family 
with the psychological, social and moral support they need, to adopt the fact that death is a 
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normal process like living, and to support the family during the illness and grief stage 
(Kabalak et al., 2012; Şahan and Terzioğlu, 2015; Canbolat and Özkal, 2019).
In accordance with the definition of palliative care made by WHO in 1986, the palliative care 
service provided in previous periods was mostly for cancer patients and terminal stage 
patients for whom treatment methods were ineffective (Önalan, 2020). According to the 
change in the definition of WHO in 2002, the scope of palliative care has expanded, and it is 
aimed to recognize and prevent the problems caused by all life-threatening diseases, and to 
provide physical, psychosocial and moral support that the patient and their family need in this 
process (Önalan, 2020). It is emphasized that individuals should receive curative treatment 
from the moment they are diagnosed with critical illness, end-of-life care and care services 
including death and grief stages (Kahveci & Gökçınar, 2014). 

History of Palliative Care 
The development of palliative care goes back to the middle ages (Önalan, 2020). It has been 
used as a care center for people with terminal illnesses (Altuntaş, 2016). Palliative care was 
first established in France in 1842 (Altuntaş, 2016). Modern hospice and palliative care were 
established by Dame Cicely Saunders in England in 1967 (Elçigil, 2012). It started to be 
established in western countries such as Canada and Germany, and the concept of hospice was 
used until 1980 (Elçigil, 2012; Önalan, 2020). Since 1990, the concept of "palliative care" has 
been used for end-stage cancer patients in America (Elçigil, 2012). In Turkey, "Cancer 
Nursing Home" was established between 1993-1997 (Altuntaş, 2016). 

Palliative Care Service in Turkey 
Palliative care in Turkey is perceived as "supportive care" and "end-of-life care" and focused 
on pain treatment (Kavşur & Sevimli, 2020). Since 1990, it has been understood that besides 
the treatment of pain and other problems, psychological and spiritual support should also be 
given for end-of-life care (Kömürcü, 2011). Some pain experts and oncologists have 
contributed to fulfilling this need by training abroad for the development of palliative care in 
Turkey (Kömürcü, 2011). The "Palliative Care Program Action Plan" was implemented in 
2008 due to the lack of trained health personnel in this field and the difficulty in accessing 
morphine and to create a palliative care model (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015). 
The Ministry of Health Cancer Control Department prepared the "Pallia-Türk" project in 2010 
in order to determine the standards of palliative care and to eliminate the problems in this 
field (Madenoğlu, 2017). In line with this project, palliative care units were opened in the 
centers and its spread continued (Madenoğlu, 2017). It was a community-based project 
supported by family physicians, nurses, Cancer Early Diagnosis Screening and Training 
Centers (KETEM) (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015). 
The “Directive on the Application Procedures and Principles of Palliative Care Services” 
dated 09.10.2014 and numbered 640 by the Ministry of Health General Directorate of Health 
Services has entered into force (Republic of Turkey, Ministry of Health, 2015). It is the 
directive that determines the duties, authorities and responsibilities of the staff, environmental 
conditions and functioning in order to re-establish palliative care services (Republic of 
Turkey, Ministry of Health, 2015).
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According to the data of the Republic of Turkey Ministry of Health, General Directorate of 
Public Hospitals, palliative care centers provide services in 81 provinces in total and in 383 
public hospitals with 5,091 beds (Kavşur and Sevimli, 2020). 

Palliative Care Steps in Turkey
The Ministry of Health added palliative care units to the private health services planned for 
between 2011 and 2023 (Kurtuluş, 2019). It aimed to increase the number of palliative care 
units, to increase the awareness of the society and healthcare personnel on palliative care, and 
to benefit all individuals in need (Kurtuluş, 2019). There are three steps in the Turkish model 
of palliative care, and volunteers, municipalities and non-governmental organizations are 
involved at every stage (Kurtuluş, 2019). 
Primary care is provided by the physician who has palliative care training (Kurtuluş, 2019). 
The family physician or the home healthcare service monitors the patients whose treatment 
continues in other health centers and transfers the patients to a higher center when necessary 
(Republic of Turkey, Ministry of Health, 2015). In secondary care centers, acute problems 
that cannot be controlled are handled (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015). These are inpatient 
units where psychological; nutrition, physiotherapy and social services are provided with an 
experienced team (Kurtuluş, 2019). Tertiary care takes place in hospitals with comprehensive 
oncology centers (Kurtuluş, 2019). These are units similar to the secondary centers where 
complex cases are referred to (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015). There are physicians from 
various specialties, specialist nurses who have worked in the oncology unit, dietician, social 
worker, psychologist, physiotherapist and religious worker (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015).
Today, progress in palliative care services in Turkey continues, but the desired level has not 
been reached yet (Sertdemir Batbaş et al., 2021). It has lagged behind the developments in the 
world due to the lack of palliative care expertise in medical faculties and nursing schools, the 
concept of family, cultural characteristics and the insufficient awareness of palliative care in 
the society (Şahan Uslu & Terzioğlu, 2015; Sertdemir Batbaş et al., 2021). The lack of a 
sufficient number of healthcare workers and the high workload, insufficient financial support, 
uncertainty in symptom management standards, inadequate areas for palliative care in 
hospitals and the inadequacies in legal regulations are among the other reasons that slow 
down the development (Sertdemir Batbaş et al., 2021). 
In order for our country to reach the desired level in palliative care, universities, 
municipalities, the Ministry of National Education, Medical Oncology Associations, Nursing 
Associations, Social Workers Association, media and non-governmental organizations should 
work together (Kurtuluş, 2019). Legal arrangements should be made in decisions such as 
sedation, cardiopulmonary resuscitation, and not to perform resuscitation on the terminal 
patient (Kurtuluş, 2019).

Palliative Care in the World 
This movement, which started with hospice care, included the approach to the terminal patient 
(Yıldırım, 2015). This was primarily a patient-centered care and was generally provided in 
order to decrease the pain in the home environment (Kumar ve ark., 2016). With the opening 
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of modern hospice care center by Cicely Saunders in London in 1967, hospice movement 
started first in Canada and then in other countries (Dirimen Arıkan, 2016). 
As a result of medical developments, changes in living conditions and prolongation of life, 
chronic diseases have increased and a decrease in symptom burden and functional capacity 
has occurred (Luckett et al., 2014). Palliative care support was deemed necessary for these 
individuals to receive appropriate healthcare, and access to this care was recognized as a 
human right (Luckett et al., 2014). The integration of palliative care into the health system at 
every stage of treatment and care, starting from the moment the disease was diagnosed, was 
necessary (Kavşur & Sevimli, 2020). 
In America, hospice and hospital-based palliative care provides services to the community 
(Morrison, 2013). An important step was taken with the establishment of the hospice and 
palliative care nursing certification by the American Board of Nursing Specialties in 2002 
(Morrison, 2013). In 2006, "Hospice and Palliative Care Specialization" was approved, and 
more than 3000 institutions were established (Yıldırım, 2015). In 2010, two thirds of hospitals 
began to provide palliative care services and access to this service is between 20% and 100% 
(Hughes & Smith, 2014). With multiple palliative care models, it provides the care that 
patients and their families need with an expert team (Hughes & Smith, 2014).
England led the establishment of hospice and hospital-based palliative care (Aslan, 2020). 
The first palliative care clinic was opened in St Thomas Hospital in 1976, and the National 
Hospice Council and Expert Palliative Care Services were established in 1991 (Aslan, 2020). 
45.2% of deaths occur at home or in nursing homes (Barclay et al., 2019). It was determined 
that 69% -82% of the people who died needed palliative care (Tanuseputro et al., 2017). This 
service is provided together with the hospital, voluntary organizations, National Health 
Service (NHS), home care service and grief support centers (Aslan, 2020). It has been 
observed that this integration of health services benefits patients who receive care (Aslan, 
2020).
Germany has made significant progress in palliative care service (Bağ, 2012). In 1983, the 
first palliative care unit affiliated to the Cologne University surgery department was 
established (Bağ, 2012). As the German Ministry of Health began to develop a palliative care 
model between 1991 and 1996, the number of services increased (Bağ, 2012). Palliative care 
is shaped according to home care service and care is provided by professional doctors and 
nurses (Bağ, 2012). It aimed to provide a quality service by working with inpatient 
institutions and home care services (Bağ, 2012). 
The first palliative service was opened in the Royal Victoria Hospital in Montreal in Canada 
in 1975 (Sertdemir Batbaş et al., 2021). In the model developed by the Canadian Hospice 
Palliative Care Association in 2002, illness and grief issues were addressed (Dirimen Arıkan, 
2016). It has been observed that regionally different strategies, models and policies are 
followed in palliative care applied today (Costante et al., 2019). Cancer patients and 
individuals between the ages of 45-74 were found to be more likely to access palliative care 
(Costante et al., 2019). The capacity of specialist physicians and nurses is not sufficient in the 
country and the society needs to have easier access to palliative care services (Costante et al., 
2019).
Palliative care can be provided in acute care centers, hospitals, nursing homes and people's 
own homes (Tanuseputro et al., 2016). It has been observed that the rate of benefiting from 
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palliative care services is high in developed countries that allocate more social and health 
resources to end-of-life care (Tanuseputro et al., 2016). With palliative care programs, re-
hospitalizations and healthcare costs have decreased (Hughes & Smith, 2014). 
Despite the developments in the last 30 years, clinical information still remains inadequate 
(Hughes & Smith, 2014). Education and economic support should be increased in order to 
provide quality service, and it should be ensured that all patient groups benefit from palliative 
care (Tanuseputro et al., 2016). Changes should be made in the care planning with regard to 
the economy, sociocultural structure, beliefs and needs of the countries (Kabalak, 2014). A 
strategy should be formed by referring to the opinions and experiences of team members 
(Kabalak, 2014). 

Conclusion
Palliative care, which aims to increase the quality of life with the holistic care it provides to 
the patient and his family, has gained an important place in health care in recent years. 
Innovations and legal regulations in the field of palliative care in many countries of the world 
have contributed to the development of these centers. Despite all these developments, studies 
show that the deficiencies in this area continue in our country and other countries. It is 
necessary to provide adequate palliative care training to healthcare workers, to establish a 
palliative care specialty area, to allocate more economic resources to health services and to be 
supported by legal regulations that will eliminate instabilities. 
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ÖZET
UNESCO tarafından alınan kararla; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, 
Özbekistan ve Türkiye'nin desteğiyle 2020 yılı, "Bilge Tonyukuk" Abidesinin dikilişinin 
1300. yıl dönümü olarak kutlanıldı” (2). Moğolistan’da ki Göktürk eserleri içinde en 
önemlilerinin Bilge Tonyukuk, Kül Tegin ve Bilge Kağan anıtları olduğu söyleniliyor. Türk 
yazılı anıtlar “eski Türk yazılı anıtlar”, “eski Türk Edebiyatı" isimleri altında bilime dahil 
edildi. Bunlar, tüm modern Türk halklarının ortak eski yazılı Edebiyatı, ortak bir başlangıç 
aşamasıdır. Bugün Azerbaycan, Türkiye ve tüm Türk dünyasında, bu yazıların tüm modern
Türk halkları için ortak olan eski bir yazılı edebiyat olduğunu açıkça kabul ediyoruz. 
Azerbaycan edebiyatının ilk aşamasını ararken, tarihsel gerçekliğin yönü ortak Türklüye 
doğru kaymıştır. Azerbaycan edebiyatının eski yazılı örnekleri, ortak Türk edebiyatımızın 
eski yazılı örnekleriyle aynıdır. Bilimsel bulgulara göre, ortak Türklüyün ilk yazılı edebi 
örnekleri Yenisey mezar taşı yazıtlarıdır- epitaflar(Osmanlı:2008,26).   

Türk halklarını birbirinden ayırmak, eski Devletlere, kültüre ait olduklarını 
göstermemek, eski çağlarının kök salmasını önlemek, Sovyet ulusal politikasının ana 
eğilimlerinden biriydi. Nüfusun büyük çoğunluğu muhtemelen Türk halklarının eski tarihi ve 
kültürü, devlet yapısı, eski SSCB topraklarında önemli sayıda Türkçe konuşulan insanın 
yaşadığı ve onlarla Azerbaycan Türkleri arasında tarihsel olarak manevi bir yakınlık olduğu 
gerçeğinden habersizdi. Böylece, diğer halkların tarihi iyi araştırılmış, abartılmış, dünyada en 
eski halk olarak kabul edilmiştir, Türk halklarının ortak tarihi arasında yapay engeller kasten 
birbirinden izole edilmiş, köklerinden uzak olan uçurumlar yaratılır ve bu sinsi, ileri görüşlü 
politikaya başladıklarında, mevcut çalışmaların yayınlanmasını, ifşa edilmesini ve yayılmasını 
yasaklarlar(Gumilev:1993,3).  

Edebiyat tarihimizin başladığı yer, yirminci yüzyılın başlarında yerli uzmanlarımız 
tarafından belirlendi. Uzmanlarımız bu baş döndürücü eski Türk yazılı anıtları araştırmayı 
ileri sürdüler ve Eski Türk anıtlarının her şeyden önce Azerbaycan dilinin eski kelime 
hazinesi hakkında değerli bir ortak Türk kaynağı olduğunu belirttiler”(Memmedov:2004).

Böylece, Orhon-Selenga anıtları bugün, eski Oğuz dilinin mirasçıları olan 
Azerbaycan, Türkiye ve Türkmen dillerinin en eski ortak anıtıdır. Orhon yazıtlarının sözleri 
ve ifadeleri, bu halkların klasik edebiyatına, özellikle de “Kitabi Dede Korkut”destanına 
yansımıştır(Anar:2017,11).
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Hem Orhon oğuzları hem de Dede Korkut oğuzları geleceğe bir soru, belge, Hatıra 

koymak istedi, vatandaşlara hitap etti ve geçmişi unutmamaya çağırdı. Her iki anıt da Türk 
halkının tarihi kalıntılarıdır, taşlarda Orhon yazıtları, anıtlarda ise Kitabi Dede Korkut'un 
biyografisi vardır.

Anahtar kelimeler: "Bilge Tonyukuk" Abidesi, 1300. yıl dönümü, mezar taşı yazıtları, 
Sovyet ulusal politikası, Azerbaycan dilinin kelime hazinesi, Türklüyün ilk yazılı edebi 
örnekleri

RESUME
By a decision taken by UNESCO; with the support of Azerbaijan, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Uzbekistan and Turkey, 2020 will be the 1300th 
anniversary of the erection of the monument "wise Tonyukuk". it was celebrated as an 
anniversary (2). Among the Göktürk works in Mongolia, it is said that the most important 
ones are the monuments of Bilge Tonyukuk, Ash Tegin and Bilge Kagan. Turkish written 
monuments were included in science under the names” old Turkish written monuments“,"old 
Turkish literature". These are the common ancient written literature of all modern Turkic 
peoples, a common initial stage. Today, in Azerbaijan, Turkey and the entire Turkic world, 
we openly recognize that these writings are an ancient written literature common to all 
modern Turkic peoples. In the search for the first stage of Azerbaijani literature, the direction 
of historical reality shifted towards the common Turkic language. The Old written examples 
of Azerbaijani literature are the same as the Old written examples of our common Turkish 
literature. According to scientific findings, the first written literary examples of the common 
Turkic language are Yenisei tombstone inscriptions - epitaphs(Osmanlı:2008,26).

Separating the Turkic peoples from each other, not showing that they belonged to 
ancient States, culture, preventing their antiquity from taking root was one of the main trends 
of Soviet national policy. The vast majority of the population was probably unaware of the 
ancient history and culture of the Turkic peoples, the state structure, the fact that a significant 
number of Turkish-speaking people lived in the territory of the former USSR, and that there 
was historically a spiritual affinity between them and the Azerbaijani Turks. Thus, the history 
of other peoples has been well researched, exaggerated, considered the oldest people in the 
world, artificial barriers are deliberately isolated from each other, creating gaps far from their 
roots, and when they begin this insidious, forward-thinking policy, they prohibit the 
publication, disclosure and dissemination of existing works(Gumilev:1993,3).

The place where our literary history began was determined by our indigenous experts 
in the early twentieth century. Our experts have suggested researching these dizzying ancient 
Turkish written monuments and have stated that ancient Turkish monuments are, above all, a 
valuable common Turkish resource about the ancient vocabulary of the Azerbaijani 
language”(Mammadov:2004).

Thus, the Orhon-Selenga monuments are today the oldest common monument of the 
Azerbaijani, Turkish and Turkmen languages, the heirs of the ancient Oghuz language. The 
words and expressions of the Orhon inscriptions are reflected in the classical literature of 
these peoples, especially in the epic “Kitabi Dede Korkut”(Anar:2017,11).

Both Orhon Oghuz and Dede Korkut Oghuz wanted to put a question, document, 
souvenir into the future, appealed to the citizens and urged them not to forget the past. Both 
monuments are the historical remains of the Turkish people, on the stones there are 
inscriptions of Orhon, and on the monuments there is a biography of Kitabi Dede Korkut.
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GİRİŞ 

YUNESKO-nun qərarı ilə 2020-ci il Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, 
Monqolustan, Özbəkistan və Türkiyənin dəstəyi ilə "müdrik Tonyuk" abidəsinin 
ucaldılmasının yubileyi kimi qeyd olunmuşdur "(2). Deyilənlərə və yazılanlara  görə,
Monqolustanda Göytürk abidələrinin içərisində ən mühüm olanı müdrik Tonyukuk, Gül Tigin 
və Bilge Kağanın abidələridir. Türk yazılı abidələri" qədim türk yazılı abidələri", "qədim türk 
ədəbiyyatı" adları altında elmə daxil edilmişdir. Bu, bütün müasir türk xalqlarının ümumi 
qədim yazılı ədəbiyyatıdır, onun ümumi başlanğıc mərhələsidir. Bugün biz Azərbaycanda, 
Türkiyədə və bütün türk dünyasında aydın şəkildə etiraf edirik ki, bu əsərlər bütün müasir türk 
xalqları üçün ümumi olan qədim yazılı ədəbiyyatdır. Azərbaycan ədəbiyyatının birinci 
mərhələsini axtararkən tarixi reallığın istiqaməti ümumi türk dili istiqamətinə keçmişdir. 
Azərbaycan ədəbiyyatının qədim yazılı nümunələri bizim ümumi türk ədəbiyyatının qədim 
yazılı nümunələri ilə eynidir. Elmi nəticələrə görə, ümumi türk dilinin ilk yazılı ədəbi
nümunələri Yenisey məzarlığındakı məzar daşı yazılı kitabələr-epitafiyalardır (Osmanlı: 
2008, 26). 

Türk xalqlarını bir-birindən ayırmaq, onların qədim dövlətçilik ənənələrinə, qədim 
mədəniyyətə mənsubluğunu inkar etmək, onların qədimliyini kökündən danmaq, onun 
qarşısını almaq Sovet milli siyasətinin əsas meyillərindən biri idi. Keçmiş SSRİ ərazisindəki 
türkdilli əhalinin böyük əksəriyyəti yəqin ki, türk xalqlarının tarixi və mədəniyyətindən,
dövlət qurumlarından xəbərsiz saxlanılaraq, sayı milyonlarla olan Türkdilli insanların 
yaşadığını, onlarla Azərbaycan türkləri arasında tarixən mənəvi yaxınlıq olduğunu bilmirdilər.
Beləliklə, digər xalqların tarixi yaxşı öyrənilmiş, şişirdilmiş, dünyanın ən qədim xalqı hesab 
edilmişdisə də, türk xalqlarının hamısının ümumi tarixi bağları arasında süni maneələr
yaradılmış, məqsədli şəkildə bir-birindən təcrid olunmuş, onların aralarında uçurumlar 
yaradılmışdır.  Onlar bu məkrli, hiyləgər siyasətə qarşı mübarizəyə başlayanda isə mövcud 
araşdırmaların dərc olunmasını, yayılmasını və onun ifşa edilməsini qadağan etmişlər” 
(Qumilyov:1993,3). 

Bizim ədəbiyyat tariximizin başladığı yer iyirminci əsrin əvvəllərində yerli 
mütəxəssislərimiz tərəfindən müəyyən edilmişdir. Mütəxəssislərimiz bu başgicəlləndirən
qədim türk yazılı abidələrini araşdırmağı təklif etdilər və qeyd etdilər ki, qədim türk abidələri
ilk növbədə Azərbaycan dilinin qədim leksikasının dəyərli ümumi Türk 
xəzinəsidir"(Məmmədov:2004). 

Beləliklə, bu gün Orxon- Selenqa abidələri Azərbaycan, Türk və türkmən dillərinin, 
Qədim Oğuz dilinin varislərinin ən qədim ümumi abidəsidir. Orxon kitabələrinin sözləri və
ifadələri bu xalqların klassik ədəbiyyatında, xüsusilə də "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanında 
əks olunmuşdur (Anar:2017,11).

Həm Orxon Oğuzları, həm də Dədə Qorqud Oğuzları babası məsələni, sənədləri, 
suvenirləri gələcəyə bir sorğu göndərmək, sənəd, xatirə qoymaq istəyirdilər, vətəndaşlarına 
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müraciət edərək keçmişi unutmamağa çağırdılar. Hər iki abidə türk xalqının tarixi izlərinin 
sübutudur: daşların üzərində Orxon yazıları, yazılı abidələrdə isə Dədə Qorqudun öyüdləri. 

Orxon-Yenisey abidələri türk dillərinin ən əski 
yazılı nümunələridir(1,s.10). Eramızın V yüzilliyində yaranmış qədim türk yazılı abidələrinin 
günümüzə qədər gəlib çatan ən əski örnəkləri VII-VIII yüzilliklərə aiddir. “Orxon və Yenisey 
çayları yaxınlığında, eləcə də Monqolustanın, Sibirin və Ceti-Suyun başqa yerlərində tapılmış 
bu yazıları mütəxəssislər V-VIII əsrlərə aid edirlər”(1, s.10). “Bütün türk xalqlarının tarixində 
böyük ədəbi-tarixi əhəmiyyətə malik olan Göytürk hərfləri ilə yazılmış bu daş kitabələr”(13)
“bu gün də hər hansı bir türk xalqı, türk milləti üçün aktual əhəmiyyətə malikdir”(16, s.3).
“Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının mənşəyi Orxon-Yenisey abidələri ilə əlaqəli təqdim
edilmişdir”(7). “Qədim türk yazılı abidələri türk xalqlarının milli düşüncə tərzini, mənəvi 
dünyasını və zəngin dil tarixini əks etdirən möhtəşəm sənət nümunələridir. Azərbaycan və
digər türk dillərinin tarixi inkişaf istiqamətləri və formalaşması bu yazılar əsasında 
müəyyənləşir”(19, s.3).      

Orxon-Yenisey daş kitabələri ortaq türk dilində yaranan ümumtürk ədəbiyyatının bir 
qolu olan Azərbaycan ədəbiyyatının ortaq abidəsi kimi çox qiymətlidir. “Orxon Yenisey 
yazıları türk dillərinin bu gün əlimizdə olan ən əski vəsiqələri kimi misilsiz əhəmiyyətə
malikdirlər”(1, s.10). Azərbaycanda ilk olaraq, XX əsrin əvvəllərində Əmin Abid 
“Azərbaycan türklərinin ədəbiyyatı tarixi” kitabında yazılı ədəbiyyatımızın mənşəyinin ortaq 
türk yazılı mətnləri olan Orxon-Yenisey abidələri ilə əlaqəli təqdim etmişdir. Bu kitabda 
“Orxon abidələrindəki kitabələr mövzu etibarilə oğuzlardan bəhs edən” bədii mətnlər kimi” 
nəzərə çarpdırılır(7). Onun “Oğuzlar arasında yazı və yazılı ədəbiyyat adı altında “Dədə
Qorqud” dastanı, Orxon abidələri nəzərdə tutulduğu aydınlaşır”(12, s.8). 

Əmin Abid Oğuzların bu iki qədim misilsiz ədəbi abidəsini-milli ədəbiyyat tariximizin 
mövcud o məlum ilkin mərhələsini düzgün nişan verirdi. O, iki amili uzaqgörənliklə
müəyyənləşdirirdi; Oğuzlar və Orxon yazıları. Oğuzlar-milli müəyyənlik, Orxon yazıları-
erkən ədəbi nümunələr”(12,s.9). “Bu yazılar qədim türk bədii təfəkkürünün müqəddəs
səhifələridir”(16,s.3). Ona görə, “Orxon abidələrindəki kitabələr mövzu etibarilə oğuzlardan 
bəhs edir”(7), “kitabələrdəki üslub və ifadə bunu göstərir”(12, s.7-8). Oğuz dilinin ən qədim 
nümunələri VI-VIII əsrlərin oğuz dilindəki Orxon yazılarıdır. Oğuz dilinin daha sonrakı 
dövrünün abidəsi oğuz dilinin bu dövrünə aid nümunələri verən M.Qaşqarlının “Divan-lüğət-
üt-türk” adlı məşhur əsəridir(1, s.11).

Sovet dövründə “siyasi-ideoloji baxışlara görə Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının 
mənşəyi, başlanğıcı kimi Orxon-Yenisey kitabələri versiyası tədricən unutdurulmuşdur”(7).
Amma gedilən bu “milli tarixi yol əsrin sonunda da öz doğrulugunu itirməmişdir”(12,s.10). 
Bu “fikrə XX əsrin yetmiş-səksəninci illərində yenidən qayıdıldı, lakin bu ideya yalnız 
ölkəmiz dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra ədəbiyyat tarixçiliyində elmi prinsip kimi 
nəzərə alınmışdır”(7). Orxon və Yenisey abidələri- “məzar poeziyası”, “qədim Türk bədii 
təfəkkürünün müqəddəs səhifələri”(16, s.3)-“daş kitabələr” əsrlərin imtahanından çıxmış, 
mədəniyyət abidəsi kimi, bütünlüklə, hər bir Türk xalqı, Türk milləti üçün çox əhəmiyyətlidir. 
“Sibirdə, Şimali Monqolustanda, Şərqi Türküstanda, Orta Asiyada, Qafqazda və digər
yerlərdə tapılan qədim türk yazılı abidələri birmənalı şəkildə müasir türk xalqlarına məxsus 
abidələrdir və müasir türk dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsi 
üçün böyük əhəmiyyətə malikdir”(19, s.6). 
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Çin səddindən Bizans sərhədlərinə və Xəzər dənizi sahillərinə qədər uzanan bu 

nəhəng Xaqanlıq tarixdə Çingiz xanın imperiyasından sonra sahəcə ən böyük dövlət
olub(1,s.10). Bu kitabələrdə haqqında bəhs olunan qədim Göy Türk dövləti Çin səddindən
Qara dənizə qədər uzanan böyük əraziləri özündə birləşdirmişdir(7). Alimlər uzun müddət elə 
düşünürdülər ki, türklər köçəri həyat sürdüklərinə görə onların öz yazısı, əlifbası olmamışdır 
(11).  

XIII əsrdən başlayaraq Monqolustanda və Sibir çöllərində olmuş bir sıra səyyahlar 
üzərində qəribə yazılar həkk edilmiş daş abidələr haqqında məlumat vermişdilər. Lakin 
Avropa alimləri yalnız XVIII əsrdə, Filip Stralenberqin tapıntılarından sonra bu yazılarla 
yaxından maraqlanmağa başladılar. Orxon-Yenisey runik yazıları haqqında ilk dəfə I Pyotrun 
dövründə məlumat alınmış, daha sonra İsveç zabiti İohann Stralenberq bu yazılarla əlaqədar 
axtarışlar aparmışdır(19,s.4). 1730-cu ildə vətəninə qayıdan Stralenberq Asiyanın tarixi və 
coğrafiyası haqqında kitab nəşr etdirdi. Bu əsərində o, Orxon və Yenisey çayları ətrafında 
tapdığı daş kitabələr haqqında ətraflı məlumat verdi. Lakin bu yazılar hələ də sirr olaraq 
qalırdı (11).

XIX əsrin əvvəllərində Mərkəzi Sibirdə tapılan bu qeyri-adi yazılara maraq artmış, 
1889-cu ildə fin alimləri Yenisey yazılarının linlərə mənsub olduğunu iddia etmiş və atlasını 
çap etdirmişlər(19,s.4). Daşlar və qayalar üzərində qədim runik yazılar haqqında hələ XVIII 
əsrdən məlumat vardı. 1889-cu ildə  rus tədqiqatçısı N. M.Yadrintsev Monqolustanda, vadidə-
Orxon çayı (Baykala tökulən Selenqa çayının qoludur) yaxınlığında iki dildə-qədim runik 
hərflərlə və Çin heroqlifləriylə yazılmış (qazılmış) iri daş abidələri tapdıqdan sonra bu 
yazıların öyrənilməsi xeyli canlandı(1,s.10). N.M.Yadrintsev Monqolustanda Kültigin və
Bilgə xan abidələrini tapmış, abidələrin arxa tərəfindəki Çin yazısından bu abidələrin türklərə
məxsus olması aydınlaşmışdır(19, s.4).      

Qədim Türk yazılı abidələrinin öyrənilməsi, bütünlükdə türkologiya elmi 
Azərbaycandan və Türkiyədən əvvəl Rusiya alimlərinin, keçmiş sovet elminin hünəridir. Bizi 
düşündürən məsələ Rusiyada türkologiya elmi məktəbinin əsasmı qoyanlardan akademik 
V.V.Radlovun fəaliyyətindən istiqamət götürmüşdür. Akademik abidələrin ilk oxunuşunu 
aparıb onların Atlasını yaratmışdır(12, s.14).

Orxon-Yenisey yazıları türk dillərinin bu gün əlimizdə olan ən əski vəsiqələri
kimi misilsiz əhəmiyyətə malikdirlər. Qədim türk əlifbasıyla yazılmış (qazılmış) bu abidələrin 
oxunması böyük çətinlik törədirdi. Bir çox alimlər Orxon-Yenisey abidələrini oxumağa cəhd 
etsələr də, bu, ilk dəfə Danimarka alimi Vilhelm Tomsenə nəsib oldu. O, ağır zəhmət
nəticəsində  Orxon abidələrindən “türk”, “tanrı” və s. sözləri oxuya və bütün əlifbanın açarını 
tapa bildi(1,s.10) və 1893-cü il noyabrın 25-də Danimarka Kral Akademiyasının yığıncağında 
öz kəşfi haqqında məruzə etdi(11). V.Tomsen yazıların sağdan sola oxunduğunu, oxşar 
işarələri, işarələrin bəzən bitişik, bəzən ayrı yazıldığını müəyyən etmişdir(19, s.4). 
Rus alimi  V.Radlov bu abidələri ilk dəfə tərcümə etdi. Abidələrin oxunması, nəşri, şərhi və
tərcüməsi işində rus alimləri P. Melioranski və S.Malovun, osmanlı alimlərindən Orxunun,
fin alimlərindən Donnerin, macar alimi Y.Nemetin və başqalarının böyük xidmətləri 
olub(1,s.10). 

Beləliklə, məlum oldu ki, bu sirli yazılar müasir türkdilli xalqların əcdadlarına 
məxsusdur. 1894-cü ildə rus alimi Vasili Radlov Kültigin abidəsinin mətnini tam olaraq 
oxudu və tərcümə etdi (11). Tomsendən sonra rus alimi V. Radlov Kültigin və Bilgə xan 
abidələrinin mətnlərini və tərcüməsini nəşr etdirmişdir(19, s.5).            
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Rus türkologiyasında akademik V.V.Bartold “türk” terminini tamamilə yeni bir 

şəkildə izah edir. Onun rəyincə, qədim türk abidələrində bu söz etnik yox, siyasi  məna ifadə
edir və “törü- törə” (qanun) sözüylə bağlıdır. Belə olduqda müxtəlif qəbilələr müəyyən bir 
“törə” (qanun)  əsasında qurulmuş dövlətdə birləşdiklərindən “türk” adını alırlar (1, s.11).
Akademik V.V.Bartold V.V.Radlova istinad edib, bəhs olunan dövrün əski Türk 
mədəniyyətinə mümkün qədər milli-tarixi mövqedən yanaşır və bu məsələni bir qədər də
açıqlayır: “adına VI əsrdə vizantiyalılarda rast gəldiyimiz türk xalqı sonralar Qabaq Asiyada 
məskunlaşmış Oğuzlarla düz gəlir. Fakt budur ki, Orxon türkləri və Oğuzlar eyni bir xalqdır. 
Bunlar hələ Radlov tərəfindən müəyyən edilmişdir”(20, s.428), “Orxon türkləri” və
“Oğuzların” eyniliyi məsələsində “Oğuzlar-Orxon yazılarmm sahibi olan türklərin varisləridir 
və üç xalqa bölünürlər: Osmanlılar, Azərbaycanlılar və Oğuzlarm türkmən nəsli”(20,s.434),
“əslində isə ərazicə üç məkana ayrılan-Osmanlılar, Azərbaycanlılar və
Türkmənlərdir”(12,s.15). 

Orxon-Yenisey kitabələrinin janrı haqqında tanınmış rus türkoloqu S.E.Malov 
Yenisey məzarüstü yazılı abidələrini “epitafiya” və ya “məzar ədəbiyyatı” adlandırmış, 
V.Jirmunski Orxon abidələrinin “ayrıca janr” olduğunu qeyd etmişdir(7).

“Türk” terminin məzmunundan asılı olmayaraq, Xaqanlığın özülünü türk etnik 
elementi (Orxon və yaxud Altay türkləri) təşkil edirdi və Xaqanlıq dövründən qalan yazılı 
abidələrin dili də formalaşmış türk dilidir(1,s.10). Göytürk kitabələrində ilk dəfə olaraq türk 
millətinin adı çəkilmişdir(13). Mahmud Qaşqarlının “Divani-lüğət-it-türk” əsərində “türk” 
kəlməsi nəyinsə yetişməsi, ən yüksək nöqtəyə çatması, parlaqlığı mənasını 
verir. İran tarixçisi Mirxond  “Rövzəttüs-səfa” adlı əsərində Nuh peyğəmbərin üçüncü oğlu 
Yafəsin övladları sırasında Türkün adını çəkir. Mirxondun nəvəsi Xondəmirin   “Xülasətül-
əxbar” əsərində də Yafəsin 8 oğlunun içində Türkün adı var. XVII əsrin türkmən tarixçisi 
Əbül Qazi xan “Şəcəreyi tərakimə” əsərində Yafəsin  oğullarını sadalayır: Türk, Xəzər,
Səğlib, Tarıx... Türk xalqlarının atası Yafəsin oğlu Türk haqqında rəvayət A.A.Bakıxanovun 
“Gülüstani-İrəm” əsərində də gətirilmişdir(1,s.10).        

Firdovsi “Şahnamə”sinin böyük şöhrəti “Turan”, “tur” və “türk” sözlərinin eyni 
kökdən olması haqqında xalq etimologiyasını daha da möhkəmləndirdi. XIX və XX əsrin 
Qərbi Avropa türkşünasları “türk” sözünü gah “törük” (törəmiş, xaliq olmuş, yaranmış 
insan), gah da “güc”, “qüdrət” məhfumuyla əlaqələndirirlər(1,s.10).         

Azərbaycan gerçəkliyində isə ilk dəfə olaraq Əli bəy Hüseynzadə 1905-ci ildə "Həyat" 
qəzetində “Türklər kimdir və kimlərdən ibarətdir” silsilə məqalələri ilə türk xalqlarının 
ictimai, siyasi fikir tarixinə milli özünüdərk məramını gətirərək, onların ”müsəlman”, 
“osmanlı”, “tatar” adlarına etiraz etmiş, bu millətin “türk” adını təsdiq etmişdir”(6,s.III-IV; V-
XXIII). O, burada türk dünyası, onun tarixi coğrafiyası, digər türk xalqları haqqında 
məlumatlar verib. Orxon-Yenisey yazılarından, qədim türk "runlarından", onları kəşf edən
Vilhelm Tomsendən, "Kutadqu-Bilik" əsərini kəşf edən G.Vamberi haqqında yazıb” (10).  

Ə.Hüseynzadə ilk dəfə olaraq, hələ 100 ildən çox bundan əvvəl bu qədim türk 
abidələrini azərbaycanlıların yaddaşına gətirilmiş, tədqiqat obyektinə şevirmiş və Orxon-
Yenisey abidələrinin ortaya çıxmasında Radlovun böyük əməyi olduğunu bildirmiş(8,s.44),
Orxon-Yenisey abidələrinin tədqiqini, bu kitabələrin türk xalqlarına məxsus olduğunun sübut 
edilməsini dəyərli bir elmi hadisə hesab etmişdir. O, qədim Türk abidələrindən bəhs edərkən
yazmışdır: “Bu növ yazılarda türk qövmünün vəqaiyi-tarixiyyəsi, xanların fütühatları...Bilgə
xanın vəfatına qədər qayət milli və şairanə bir surətdə hekayə edilir” (9).
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Beləliklə, Ə.Hüseynzadə Azərbaycan gerçəkliyində ilk olaraq, qədim Orxon-

Yenisey yazılarının-türk maddi-mədəniyyət abidələrinin, böyük türklərin: Alp Ər Tonqanın, 
Gültəkinin və Bilgə xaqanlarının adlarını sevə-sevə qələmə alıb (10). Orxon-Yenisey 
abidələrinin dilində onu daha çox heyran edən türk tarixinin, xüsusilə də qədim zamanlardan 
Bilgə xanın vəfatına qədərki hadisələrin “milli və şairanə bir surətdə” hekayə edilməsidir. O, 
türk dillərindən danışarkən Orxon-Yenisey runlarının dilini çağdaş türk dillərinin “cəddi-
əlası” hesab edən əsil dilçilərin fikrinə ehtiramla yanaşır (8,s.44).

Ə.Hüseynzadə bir vacib məsələni də qaldırıb ki, türk islamı qəbul edərək ərəbləşmədi,
öz milli mahiyyətini və dilini saxladı. Bütün dünya dinlərindən türk həyat tərzinə, türk 
təfəkkürünə və türk dilinə ən yaxın və yararlı islam dini olduğunu təkid edir və xüsusi 
vurğulayır ki, türk məhz islamda özünü türk saya bilir (10). “Türk xalqları islamı qəbul
etdikdən sonra, əsasən, ərəb əlifbasından istifadə etmişlər və bu əlifba ilə yazılmış abidələr
tarixən XI əsrdən yaranmağa başlamışdır” (19, s.6). 

Ədəbiyyat tarixçilərimizdən akademik Tofiq Hacıyev Orxon-Yenisey abidələrini təşkil 
edən “Gültegin”, “Bilgə Kağan” və “Tonyukuk” kitabələrini bir-birini tamamlayan trilogiya 
biçimində yazılmış “bədii-sənədli qəhrəmanlıq dastanları” hesab edir. Vəli Osmanlı Orxon 
abidələrinin “daş salnamə” olduğu qənaətinə gəlmişdir (7). Ədəbiyyat tarixçimiz Nizami 
Cəfərova görə, “qədim Türk ədəbiyyatı... türklərin eramızdan əvvəl I minilliyin ortalarından 
eramızın I minilliyinin sonu II minilliyin əvvəllərinə, başqa sözlə İslamm qəbuluna qədər
yaratdıqları ədəbiyyatdır” (4, s.10). Yəni, “qədim türk nəsrinin şah əsərləri Göytürk 
imperiyasmm son dövrlərində-VII əsrin sonu-VIII əsrin ilk onilliklərində Orxon çayı 
hövzəsində “bəngütaşIar” (“əbədi daşlar”) üzərinə həkk olunmuş kitabələrdir”(4, s.241). 

Abidələr məsələsində Türkiyə ədəbiyyatşünaslığının bizdən bir fərqi də ondadır ki, 
orada artıq dünya türkologiyasını çoxdan məşğul edən “Yenisey abidələri” adı ilə yayılmış 
Yenisey çayı hövzəsindəki qəbirüstü yazılar da qədim Türk ədəbiyyatının nümunəsi olaraq 
elmə gətirilmişdir(12,s.11). Eyni zamanda Türkiyədə Orkun bu abidələrin tədqiqi ilə məşğul 
olmuş dörd cilddən ibarət “Eski türk yazıtları”(1936-40) əsərini nəşr etdirmişdir(19,s.5). 
Əhməd Kabakçı “Oğuz Kağan dastanı”nı “əfsanələşdirilmiş tarix” kimi dəyərləndirmişdir(7).  

Orxon-Yenisey abidələri qədim türk qəbilələrinin daşlaşmış tarixi, türk 
mədəniyyətinin və natiqlik sənətinin gözəl nümunəsidir. Çox vaxt “məzar poeziyası” 
adlandırılan bu yazılar türkdilli ədəbiyyatın zəmanəmizə gəlib çatmış ilk yazılı inciləridir 
(11). Orxon-Yenisey abidələri adı ilə adlandırılan bu kitabələr Göytürk abidələri kimi 
məşhurdur. Bu abidələrin yaranması türklərin tarix səhnəsinə çıxması, onların oyanışı və 
mədəni yüksəlişinin nəticəsidir (13). Türk runik yazılarının kəşfi türkolojidə böyük dönüş 
yaratdı. Türklərin öz həyatlarını təsvir etdikləri bu nadir vəsiqələrdə Xaqanlıqda baş vermiş 
bütün hadisələr əks olunmuşdur. Türk Xaqanlığının həyatı, dövlət quruluşu, siyasi institut və 
vəzifələr, siniflər və təbəqələr haqqında məlumatlar çox qiymətlidir (1,s.10). Ümumtürk yazı 
mədəniyyətinin və ortaq yazılı mətnlərin ən klassik nümunəsi, Monqolustandakı Orxon və
Sibirdəki Yenisey çayları hövzələrində tapılmış Orxon-Yenisey kitabələri-daş üzərindəki 
yazılı mətnlərdə ifadə olunan müəyyən dəbdəbəli üslub, obrazlı təsvirlər, ritmik ifadə və sabit 
leksik tərkib qədim türkdili və ədəbiyyatı ənənələri ilə səsləşir (7).  

Qədim Türk yazılı abidələri yerləşdikləri tarixi məkan etibarilə daha çox Orta Asiyaya 
yaxındır. Türklərin tarixi yurdlarında-Şərqi Sibirdə, Talasda, Tuvada, Yenisey, Orxon çaylan 
ətrafında və digər yerlərdə yazılı abidələrin axtarılıb tapılmasında, onların qeydə alınmasmda 
yerli mütəxəssislərin üzərinə ağır vəzifələr düşmüşdür (12,s.10).  
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Orxon-Yenisey abidələri adı ilə adlandırılan bu kitabələr Göytürk abidələri kimi 

məşhurdur. Bu abidələrin yaranması türklərin tarix səhnəsinə çıxması, onların oyanışı və 
mədəni yüksəlişinin nəticəsidir. VI yüzillikdə Altay, Mərkəzi Asiya və Sibirdə türk tayfaları 
birləşib dövlət yaratdılar. Türk xaqanlığı adını alan bu dövlət VI-IX yüzilliklərdə hökm 
sürmüşdü(14,s.7). Orxon-Yenisey abidələri adı ilə adlandırılan, “Göytürk abidələri” kimi 
məşhur olan bu kitabələr Tonyukuk, Kül-tigin və Bilgə xaqanın şərəfinə yazılmışdır(11).

Türk xalqları İslamı qəbul etdikdən sonra, əsasən, ərəb əlifbasından istifadə
etmişlər və bu əlifba ilə yazılmış abidələr tarixən XI əsrdən yaranmağa başlamışdır (19,s.6). 
V.V.Bartold Türk həyatını da yeni mərhələnin nəzərə çarpdığmı bildirirdi: “Türk həyatının 
yeni mərhələsi müşahidə edilir: müsəlman Türklər özlərinin itirdikləri müsəlman 
mədəniyyətinə qədərki nailiyyətlərini qaytarmağa yönəlmişlər” (20,s.436).

Qədim Göytürk dövləti, türk tayfaları, türk dili, adət-ənənələri haqqında ən geniş
məlumatı üç böyük türkün-Kültigin, Bilgə xaqan və Tonyukukun şərəfinə qoyulmuş 
abidələrdən əldə etmək olur. Bu abidələr VI-VIII əsrlərdə mövcud olmuş böyük Göytürk 
imperatorluğunun yadigarıdır.“Məsələ burasındadır ki, həmin ad V.V.Radlov, V.Tomsen, 
H.Orkun, Y.S.Malov kimi ünlü türkoloqlar, eləcə də sovet və Azərbaycan alimləri tərəfindən
Kül-Tigin şəklində oxunmuş və bu, aksioma kimi qəbul edilmişdir”(5,s.5).

Orxon yazılarının elm aləmində ikinci adı “Gül təgin” abidəsidir. Kültigin döyüşlərin 
birində həlak olur.  Türk xaqanı Bilgə xaqan (734-cü ildə ölmüşdür) tərəfindən 732-ci ildə
vəfat etmiş kiçik qardaşının şərəfinə elə həmin  ildə onun şərəfinə qəbirüstü abidə ucaltdırır.
Abidənin mətni Bilgə xaqanın dilindən yazılmışdır. O bu mətndə xaqanlığın möhkəmlənməsi 
yolunda özünün və qardaşının xidmətlərindən, hərbi yürüşlərindən, qələbələrindən fərəhlə 
danışır, onun vəfatından kədərləndiyini bildirir (11). 

Abidənin müəllifi üçün tarixi hadisələr ibrət məktəbi, keçmişə baxış, bugünü və
gələcəyi qurmaq vasitəsidir. Müəllif xalqa onun tarixi taleyini, qələbə və məğlubiyyətlərini 
xatırladır, xeyrini və zərərini başa salır, səhvlərindən və igidliklərindən danışır, ona yol 
göstərir, nəsihət edir. Bütün bunlar müəyyən siyasi məqsədlər güdən, müəyyən dinləyicilər
auditoriyasına xitab edən praqmatik təbliğatdır. Türk Xaqanlığında siyasi 
ehtiraslar çoşduğu bir vaxta  təsadüf edən Gül təgin abidəsi qəmli epitafiyadan daha artıq 
həyəcanlı bir pamflet, alovlu bir çağırışdır(1,s.10). 

Kültigin abidəsindən sonra Bilgə xaqan özü üçün də abidə qoydurmuş və burada, 
özünün dediyi kimi, “türk millətinin, türk dövlətinin adı, sanı yox olmasın” deyə görülən 
işlərdən bəhs etmişdir: “Ey türk oğuz bəyləri, türk xalqı, eşidin! Ey ölümsüz türk milləti, titrə 
və özünə dön!”(11). Abidənin mətni Bilgə xaqanın dilindən yazılmışdır. O bu mətndə 
xaqanlığın möhkəmlənməsi yolunda özünün və qardaşının xidmətlərindən, hərbi 
yürüşlərindən, qələbələrindən fərəhlə danışır, onun vəfatından kədərləndiyini bildirir(1,s.10).    

Orxon çayı sahilində tapılan ən böyük abidələrdən biri də Tonyukuk abidəsidir. 
Tonyukuk üç türk xaqanının-İltəris, Kapağan və Bilgə xaqanın vəziri, türk xaqanlığının ən 
bacarıqlı dövlət xadimlərindən biri olmuşdur. Abidədə göstərildiyi kimi, o, gəncliyində Çin 
sarayında təlim-tərbiyə almış, sonrakı illərdə döyüşlərdə və xaqanlığın xarici siyasətində 
əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir(11). “Tonyukuk kitabəsindən aydın görünür ki, Orxon-
Yenisey abidələrində türk millətinin və dövlətinin birliyi fikri təsvir və tərənnüm edilmişdir. 
Həmin böyük Birlik içərisində oğuz türklərinin qədim məskəni Azərbaycan da özünəməxsus 
yer tutduğu üçün ümumtürk Orxon-Yenisey abidəsində xalqımızın da ortaq taleyi və ümidləri
öz əksini tapmışdır(7). 
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Bizim fikrimizcə, Orxon-Yenisey mətnləri sənədli bədii təfəkkürün məhsuludur. 

Məzarların üzərinə bu mətnləri yazanlar həm müəyyən olmuş faktları, hadisələri və
şəxsiyyətləri tarixləşdirmiş, həm də baş verən proseslərə özlərinin hiss və həyəcanlarından 
doğan obrazlı baxışlarını ifadə etmişlər. Orxon yazıları bir qədər böyük həcmə malik mənsur
memuar hekayələridir. Kiçik həcmli Yenisey yazıları isə miniatür mənsur şeir təəssüratı 
yaradır(7).  

NƏTİCƏ
Beləliklə, Orxon Selenqa abidələri bu gün qədim oğuz dilinin varisləri olan 

Azərbaycan, türk və türkmən dillərinin ən əski müştərək abidəsidir. Orxon yazılarındakı bir 
çox söz və ifadələr bu üç xalqın klassik ədəbiyyatında, ələlxüsüs, “Kitabi-Dədəm Qorqud” 
eposunda öz əksini tapıb(1,s.11). “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanları ilə Orxon-Yenisey yazılı 
mətnləri arasında yaxınlıq tapmaq, leksik-sintaktik paralellər aparmaq mümkündür. Bütün 
bunlara görə, Orxon-Yenisey abidələri həm də qədim dövr Azərbaycan ortaq yazılı ədəbiyyatı 
örnəkləri hesab oluna bilər (7).    

Əski kitabələr bu baxımdan bədii sənət nümunəsi kimi də səciyyəvidir. Kitabədə bədii 
düşüncə və ifadələr mətnə bir təravət gətirir, onun bədii gözəlliyini təmin edir. Hətta “Kitabi-
Dədə Qorqud”un dili deyim və ifadə tərzi baxımından əski türk abidələri ilə səsləşməsi də çox 
təbii və qanunauyğundur(14). Oğuz türklərinin qədim məskəni Azərbaycan da özünəməxsus
yer tutduğu üçün ümumtürk Orxon-Yenisey abidəsində xalqımızın da ortaq taleyi və ümidləri
öz əksini tapmışdır. 

Əski türk abidələri türk xalqlarının ortaq ədəbi tarixi abidəsi kimi böyük əhəmiyyət
kəsb eləmiş, türk xalqlarının milli oyanış və inkişafına nəcib təsir gəstərmişdir.Əski kitabələr 
türk xalqlarının dil və ədəbiyyatının ilkin qaynağı, özülü kimi məşhur olmuş, yaşamış, türk 
dünyasının təməl daşına çevrilmişdir (14).

Hətta “Kitabi-Dədə Qorqud”un dili deyim və ifadə tərzi baxımından əski türk abidələri 
ilə səsləşməsi də çox təbii və qanunauyğundur. Əski türk abidələri türk xalqlarının ortaq ədəbi 
tarixi abidəsi kimi böyük əhəmiyyət kəsb eləmiş, türk xalqlarının milli oyanış və inkişafına 
nəcib təsir gəstərmişdir (13).

Həm Orxon oğuzları, həm Dədə Qorqud oğuzları gələcəyə bir soraq, bir sənəd,
xatırlama qoymaq istəmişlər. Müasirlərinə müraciətlə olub keçənləri unutmamağa çağırıblar. 
Hər iki abidə xalqın tarixi hafizəsidir, daşlarda-Orxon yazıları və yaddaşlarda-“Kitabi Dədə
Qorqud” həkk olunmuş ömür salnaməsidir. Həm də ibrət dərsidir!(1,s.11). 

KAYNAKÇA:

1. Anar. Ən əski yazılarımız //525-ci qəzet.-2017.- 5 avqust.- S.10-11.

2. Bilge Tonyukuk Abidesinin Dikilişinin 1300. Yıl Dönümü, Hacı ...https:// www. unesco. org.tr › Home › 
AnnouncementDetail 2 May 2019 

3. Bilge Tonyukuk Anısına Türkiye ve Türk Dünyası Araştırmaları- I Editör: Doç. Dr. Yunus Emre Tansü. 2020 May 
Gaziantep- Ankara Iksad. 698 ss.

4. Cəfərov Nizami. Qədim Tiirk ədəbiyyatı. Bakı, AZATaM, 2004. 322 səh.

5. Əskər Ramiz. Türklərin masaüstü kitabı. “Əzizxan Tanrıverdi. Qədim türk mənbələrində yaşayan şəxs adları” kitabına 
sözönü. Bakı, "Nurlan", 2009. - 442 səh.  (səh.3- 8).

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 920 June 1-2, 2021



 
6. Füyuzat. Tərtib, ərəb qrafikasından transliterasiya və ön sözün müəllifi Ofeliya Bayramlı. “Çaşıoğlu” nəşriyyatı, Bakı, 

2007, 672 s.

7. Həbibbəyli İsa. Ortaq yazılı ədəbiyyat mərhələsi. 525-ci Qəzet 13 Noyabr 2017  

8. Həsənova Sədaqət. Əlı bəy Hüseynzadənın dılçılık görüşlərı. Mətn: Monoqrafiya. Bakı ADPU, 2006. 100 səh.                 

9. Hüseynzadə Əli bəy. Seçilmiş əsərləri.; transliterasiya və tərt ed. O. Bayramlı; elmi red. və izahların müəllifi.A. 
Turan.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 479.

10. Ömərov Vahid. Əlibəy Hüseynzadənin siyasi türkçülüyü - Səs qəzeti 12 may 2012

11. Orxon-Yenisey abidələri - Uşaq Bilik Portalı https://portal. azertag. az › node 4 Haz 2020

12. Osmanlı Vəli. Qədim türk ədəbiyyatı (VI - X əsrlər). Bakı, Sabah, 2008, 244 səh..

13. Qədim türk yazılı abidələri | Kulturologiya ... https://kayzen.az › blog › qəd... 5 Şub 2015

14. Qədim türk yazılı abidələri. Türküstan.- 2015.- 5-11 aprel.- S.7.

15. Qumilyov Lev. Qədim Türklər. Bakı: Gənçlik, 1993, - 536 səh..

16. Rəcəbov Əbülfəz, Məmmədov Yunis. Orxon Yenisey abidəbri. Bakı, “Yazıçı” 1993. 399 səh.

17. Turan Azər: “Əli bəy Hüseynzadəni daha konseptual araşdırmaq, öyrənmək və tədris etmək milli vicdan məsələsidir”. 
Türküstan.- 2018.- 4-10 sentyabr.- S.5

18. UNESCO 2020: "Bİlge Tonyukuk Yılı" İlan Edildi-... 2 yan 2020 sidal.meb.k12.tr › icerikler › unesco-2020-bil..

19. Xudiyev Nizami. Q dim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 596 səh.

20. Бартольд B.B. Coчинении. Тom V. Mockвa., Наука, 1968. 759 стр.

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 921 June 1-2, 2021



 
TÜRKİYE’DE SAĞLIK ALANINDA EKONOMİK DEĞERLENDİRME 
İLE İLGİLİ TEZLERİN ÇOK BOYUTLU OLARAK İNCELENMESİ

MULTI-DIMENSIONAL STUDY OF THESES RELATED TO 
ECONOMIC EVALUATION IN THE FIELD OF HEALTH 
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Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 2020 yılına kadar ekonomik değerlendirme yöntemleri ile 
ilgili yapılan tezlerin içerik değerlendirilmesi yöntemiyle incelenmesidir. Amaç 
doğrultusunda ekonomik değerlendirme yöntemlerinden herhangi birini veya birden fazla 
yöntem kullanarak yapılan tezler değerlendirmeye alınmıştır. Tezlerin türü, yapıldığı yıl, 
yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yapıldığı anabilim dalı, yapıldığı bölge, seçilen 
örneklem grubu ve alt konu başlıklarına ilişkin bilgiler değerlendirmeye alınmıştır. Türkiye 
Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanından 20.04.2021-28.04.2021 tarihleri arasında 
‘‘Ekonomik değerlendirme, maliyet minimizasyon, maliyet yarar, maliyet fayda ve maliyet 
etkililik’’ anahtar kelimelerle tarama gerçekleştirilmiştir. 2020 yılına kadar belirtilen alanda 
toplamda 75 tezin yapıldığı görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre tezlerin büyük çoğunluğu 
yüksek lisans tezi olduğu (%74,66), çoğunun Türkçe yayınlandığı (%74,66), ençok Hacettepe 
Üniversitesinde yapıldığı (%17,2), hemen hemen yarısının sosyal bilimler enstitüsünde 
gerçekleştirildiği (%44), anabilim dalı olarak en çok sağlık yönetimi anabilim dalının tercih 
edildiği (%25,3), en çok tezin 2019 yılında yapıldığı (9,3), konuyla ilgili ilk tezin 1989’da 
yapıldığı ve bölgesel açıdan bakıldığı zaman çalışmaların yarısı Türkiye geneli yapıldığı 
(%49,3) görülmüştür. Bu çalışmanın Türkiye’de sağlık ekonomisi alanında ekonomik 
değerlendirme yöntemlerinden olan maliyet yarar, maliyet etkililik, maliyet fayda ve maliyet 
minimizasyon kullanım alanı ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği 
düşünülmektedir. Ekonomik değerlendirme yöntemleri kullanarak yapılan çalışmaların yıllara 
göre artış gösterdiği ve güncel olarak çalışıldığı görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması 
ve içerik olarak değerlendirmeye yönelik araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması 
açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet Yarar, Malliyet fayda, Maliyet Etkililik, Maliyet Minimizasyon. 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the theses made on economic evaluation methods in 
Turkey until 2020 by content evaluation method. In line with the purpose, theses made using 
one of the economic evaluation methods or more than one method were evaluated. 
Information on the type of the theses, the year they were made, the university they were made, 
the institute they were made, the department they were made, the region they were made, the 
selected sample group and the sub-topics were evaluated. The Turkish Higher Education 
Institution's thesis database was scanned with the keywords "Economic evaluation, cost 
minimization, cost benefit, cost benefit and cost effectiveness" between 20.04.2021 and 
28.04.2021. It has been observed that a total of 75 theses have been made in the specified area 
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until 2020. According to the findings, most of the theses are master's theses (74.66%), most of 
them are published in Turkish (74.66%), most of them are done in Hacettepe University 
(17.2%), almost half of them are done in social sciences institute (44%). As a department, the 
department of health management was the most preferred (25.3%), the most thesis was made 
in 2019 (9.3), the first thesis on the subject was made in 1989, and when viewed from a 
regional perspective, half of the studies were done in Turkey (49.3%) was observed. It is 
thought that this study is important in terms of providing information about the use of cost 
benefit, cost effectiveness, cost benefit and cost minimization, which are among the economic 
evaluation methods in the field of health economics in Turkey. It has been observed that the 
studies conducted using economic evaluation methods have increased year by year and are 
being studied in an up-to-date manner. It is thought that increasing such studies and 
conducting researches to evaluate them in terms of content will be beneficial in terms of 
understanding the subject. 
Keywords: Cost Utulity, Cost Benefit, Cost Effectiveness, Cost Minimization. 

1.Giriş 

Yirmi birinci yüzyılın yoğun rekabet ortamında işletmelerin rakiplerinin önüne geçmelerin de, 

sunulan ürün ya da hizmet ile maliyetleri arasındaki hassas dengeyi korumaları rol 

oynayacaktır. Bunun için işletme yöneticileri haklı olarak ürün ya da hizmet sunarken 

katlanmaları gereken maliyetlerin önce tespitini sonra da nasıl kontrol altına alınacağını 

araştırırlar (Yaşar, 2019:1).  

OECD üyesi ülkelerin 2020 yılı için 9 ile 11 trilyon dolar arasında sağlık harcaması yapacağı 

Pricawaterhousecoopers ’ın Healthcast raporuna göre beklenmektedir 

(Pricawaterhousecoopers 2005). Görüldüğü gibi sağlık sektörü harcama gideri oldukça 

yüksek bir alan olduğundan sağlık yöneticileri, sunulan hizmet karşılığında oluşan maliyetleri 

sürekli kontrol altına almaya çalışırlar (Kısakürek, 2010:230). Temel amacı israfı önleyerek 

maliyetleri düşürmeye çalışmak olan ekonomik değerlendirme, esasında maliyetlerin 

ölçülmesi, bir çıktı olarak kabul edilen hizmetlerin ölçümü ve maliyetlerin düşürülmesi için 

alternatiflerin düşünülerek kıyaslanması yatmaktadır (Robunson,1995). Kısaca ekonomik 

değerlendirme analizleri, katlanılan tedavi maliyetlerinin oluşan çıktıya değip 

değmeyeceğinin sorgular. Ama sağlık sektörünün kendi doğası gereği bazen bu 

değerlendirmeler net olarak gerçekleştirilemeyebilir (Folland vd., 2007). 

Bu araştırmada sağlık alanında ekonomik değerlendirmeler ile ilgili Türkiye’de yapılmış 

lisansüstü ve doktora tezleri araştırılarak, toplanan verilerin yardımıyla konuya toplu bir bakış 

açısı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel bilgi kaynağı olma 

açısından büyük önemi olan lisansüstü ve doktora tezlerinin içeriklerinin değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Bu araştırma sağlık ekonomisi alanında oluşan ya da oluşacak yeni gelişme ve 

eğilimlerin tespit edilerek çalışma sahasında eksik kalan alanların tespiti açısından önem arz 

etmektedir. İlerleyen süreçte yapılacak çalışmalar için ise lisansüstü ve doktora öğrencileri ile 

akademik araştırmacılar için önemli bir bilgi kaynağı olacağı öngörülmektedir. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 923 June 1-2, 2021



 
2.Gereç ve Yöntem

Bu çalışmada Türkiye’de ekonomik değerlendirme yöntemlerinden birini kullanılarak 

yapılmış lisansüstü tezlerin içerik değerlendirme yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

İçerik değerlendirilmesi yöntemi, belirli bir konu ile ilgili yapılan tüm araştırmaları 

derleyerek, genel bir neticeye ulaşmayı hedefler. Buradan hareketle veriler, doküman 

incelemesi ile toplanmıştır. Tezlerin türü, yayınlandığı yıl, yapıldığı üniversite, yapıldığı 

enstitü, yapıldığı anabilim dalı, yapıldığı bölge, seçilen örneklem grubu ve alt konu 

başlıklarına ilişkin bilgiler değerlendirmeye alınmıştır. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tez 

veri tabanından 20.04.2021-28.04.2021 tarihleri arasında ‘‘Ekonomik değerlendirme, maliyet 

minimizasyon, maliyet yarar, maliyet fayda ve maliyet etkililik’’ gibi anahtar kelimelerle 

tarama gerçekleştirilmiştir. 2020 yılına kadar belirtilen alanda toplamda 75 tezin olduğu 

görülmüştür.

3. Bulgular  

Elde edilen bulgulara göre toplamda 75 adet teze ulaşılmıştır. Tezlerin türü, yapıldığı yıl, 

yapıldığı üniversite, yapıldığı enstitü, yapıldığı anabilim dalı, yapıldığı bölge, seçilen 

örneklem grubu ve alt konu başlıklarına ilişkin bilgiler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir.

Tablo 1. Tezlerin Genel Özellikleri

Özellikler Sayı Yüzdelik (%)
Tezlerin türü Doktora 19 %25.34

Uzmanlık tezi 0 -
Yüksek lisans tezi 56 %74.66

Tezlerin dili Türkçe 59 %74.66
İngilizce 16 %25,34

Tablo 1’e göre tezlerin tür olarak çoğunluğunun (%74,66) yüksek lisans düzeyinde ve Türkçe 

(%74,66) olduğu görülmüştür. 
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Tablo 2. Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı

Özellikler Sayı Yüzdelik (%)
Hacettepe Üniversitesi 13 %17,2
İstanbul Teknik Üniversitesi 9 %12
Ankara Üniversitesi 5 %6,7
Başkent Üniversitesi 5 %6,7
Marmara Üniversitesi 4 %5,3
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 4 %5,3
Süleyman Demirel Üniversitesi 3 %4
Boğaziçi Üniversitesi 3 %4
Gazi Üniversitesi 3 %4
Bahçeşehir Üniversitesi 2 %2,7
Okan Üniversitesi 2 %2,7
Cumhuriyet Üniversitesi 2 %2,7
Çukurova Üniversitesi 2 %2,7
Dokuz Eylül Üniversitesi 2 %2,7
Yeditepe Üniversitesi 2 %2,7
Diğer (Birer tez bulunan 
üniversiteler)

14
%18,6

Diğer: Kara harp Okulu, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, 
İstanbul Medipol Üniversitesi, Koç Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Celal Bayar 
Üniversitesi, Öz yeğen Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

Tablo 2’de gösterildiği gibi tezlerin yapıldığı üniversitelere bakıldığı zaman Hacettepe 

üniversitesinin 13 (%17,2) çalışmayla en çok paya sahip olduğu ve 14 üniversitenin ise birer

çalışma yaptığı ‘Diğer’ şeklinde ifade edilmiştir. 

Tablo 3. Tezlerin Yapıldığı Enstitülere Göre Dağılımı

Tablo 3’e göre sosyal bilimler enstitüsünün 33(%44) tezle en büyük paya sahip olduğu 

görülmektedir. Enerji, savunma ve biyoteknoloji enstitülerin ise birer teze sahip olduğu 

görülmektedir. 

Özellikler Sayı Yüzdelik 
(%)

Sosyal Bilimler Enstitüsü 33 %44
Fen Bilimleri Enstitüsü 22 %29,4
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 17 %22,7
Enerji Enstitüsü 1 %1,3
Savunma Enstitüsü 1 %1,3
Biyokteknoloji Enstitüsü 1 %1,3
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Tablo 4. Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dalı

Diğer: Savunma yönetimi, cerrahi hastalıklar hemşireliği, bankacılık ve finans, kentsel 
sistemler ve ulaştırma yönetimi, jeoloji mühendisliği, maliye, sosyal yapı sosyal değişme, 
mühendislik yönetimi, canlı deniz kaynakları, kamu yönetimi, insan kaynakları yönetimi, 
iktisat, petrol ve gaz mühendisliği, çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği anabilim dalları.

Belirtilmemiş: Tez bilgi kısmında herhangi bir anabilim dalı belirtilmeyen tezler (2000 yılı 
öncesi

Tablo 4’e göre tezlerin anabilim dalı olarak en çok sağlık yönetiminde (%25,3) 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Yine birer tez yapılan anabilim dallarının ‘Diğer’ şeklinde 

gösterildiği ve anabilim dalı belirtilmemiş 12 çalışmanın olduğu görülmektedir. 

Özellikler Sayı Yüzdelik (%)
Sağlık Yönetimi 19 %25,3
İşletme 11 %14,6
Ekonometri 4 %5,3
Biyoistatistik 3 %4
Elektrik ve elektronik Mühendisliği 2 %2,7
Makine Mühendisliği 3 %4
Kimya Mühendisliği 2 %2,7
Farmoekonomi 2 %2,7
Bilgi ve Belge Yönetimi 2 %2,7
Diğer 15 %20
Belirtilmemiş 12 %16
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Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1’de tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığı zaman, ilk tezlerin 1989 yılında yazıldığı 

ve yıllara göre sayıların değiştiği görülmektedir. Konu ile ilgili en çok tezin 2019 yılında 

(%9,3) yazıldığı görülmüştür.
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Şekil 2. Tezlerin Örnekleminin Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2’de tezlerin örneklem seçiminin bölgelere göre dağılımına bakıldığı zaman 

çalışmaların hemen hemen yarısının Türkiye geneli yapıldığı (%49,3) görülmektedir. 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hiç yapılmadığı görülmektedir. 
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Şekil 3. Tezlerin Örneklem Gruplarının Dağılımı

Şekil 3’e göre araştırma kapsamındaki tezlerin örneklem gruplarının en çok hastalar (%28) 

üzerinde olduğu görülmektedir. Şekil 3’e göre birçok örneklem grubu olarak birçok evrenin 

tercih edildiği görülmektedir. 
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4.Sonuç:

Sağlık sektörünün artan eknomik baskılar karşısında en önemli savunma faktörü olarak 

maliyet kontrolü görülmektedir. Kıt kaynakların verimli kullanılması için büyük önem arz 

etmektedir. Sağlık teknolojisinin hızla gelişimi sağlık hizmetlerine olumlu yansımları ile 

beraber maliyetleri de artırmaktadır. Bundan dolayı hem kaynakların verimli kullanılması 

hem de hızla gelişen sağlık teknolojisinden yararlanmanın bir yolu da bilimsel teknikler 

kullanmaktır. Diğer ifade ile karar verme aşamasında ekonomik değerlendirme yöntemlerini 

kullanarak ilerlemektir (Baytar, 2010). 

Bu çalışmanın Türkiye’de sağlık ekonomisi alanında ekonomik değerlendirme 

yöntemlerinden olan maliyat yarar, maliyet etkililik, maliyet fayda ve maliyet minimizasyon 

kullanım alanı ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Ekonomik

değerlendirme yöntemleri kullanarak yapılan çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği ve 

güncel olarak çalışıldığı görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması ve içerik olarak 

değerlendirmeye yönelik araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması açısından faydalı 

olacağı düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİNDE KANITA DAYALI 
UYGULAMALARA YÖNELİK YAPILAN TEZLERİN İÇERİK 
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Özet
Bu çalışmada amaç Türkiye’de kanıta dayalı tıp, kanıta dayalı sağlık ve kanıta dayalı 
hemşirelik alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi ve bu alana yönelimin nasıl 
olduğu belirlenmesi amaçlanmıştır. Amaç kapsamında konu ile ilgili olarak 2020 yılına kadar 
yapılmış lisansüstü tezlerin, yıllara, tezin türüne, üniversitelere, enstitülere, ana bilim 
dallarına, yayın diline, yapıldığı bölgeye, alt konu alanlarına ve örneklem gruplarına ilişkin 
bilgiler sunulmuştur. Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tez veri tabanından 01.04.2021-
05.04.2021 tarihleri arasında ‘‘Kanıta dayalı tıp, Kanıta dayalı sağlık ve Kanıta dayalı 
hemşirelik’’ anahtar kelimelerle tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda 43 adet teze 
ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulara göre tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezi olduğu 
(%72), neredeyse tamamının Türkçe yayınlandığı (%95,4), en çok Dokuz Eylül 
Üniversitesinde yapıldığı (%14), büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yapıldığı 
(%79,1), anabilim dalı olarak hemşiliğin öne çıktığı (%23,3), 2019 yılı alanda ençok 
çalışmanın yapıldığı yıl olduğu, marmara bölgesi ençok örneklemin tercih edilen bölge 
olduğu (%30,1) ve örneklem grubunun yarısından fazlasının hemşireler (%59,5) olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın  Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaların 
durumu ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Kanıta dayalı 
uygulamalara yönelik çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği ve güncel olarak çalışıldığı 
görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması ve içerik olarak değerlendirmeye yönelik 
araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı tıp, Kanıta dayalı sağlık, Kanıta dayalı hemşirelik, 
Lisansüstü tezler.

Abstract 
This study aims in Turkey, evidence-based medicine, evidence-based health and examination 
of evidence-based nursing graduate thesis made in this area and my orientation was aimed to 
determine how it is. Within the scope of the purpose, information about the postgraduate 
theses, years, type of thesis, universities, institutes, major disciplines, language of 
publication, region, sub-subject areas and sample groups were presented. Turkey between 
Higher Education Institutions thesis database from 01.04.2021-05.04.2021 date 'Evidence-
based medicine, evidence-based health care and evidence-based nursing' has made scanning 
with keywords. As a result of the scanning, 43 theses were reached. According to the 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 931 June 1-2, 2021



 

findings, most of the theses are master's theses (72%), almost all of them are published in 
Turkish (95.4%), most of them are made in Dokuz Eylül University (14%), the vast majority 
are done in the institute of health sciences (79.1%), nursing is prominent as a department 
(23.3%), 2019 was the year in which the most studies were conducted in the field, the 
Marmara region was the most preferred region (30.1%) and more than half of the sample 
group was nurses (59.5%) has been seen. This study in terms of providing information about 
the status of evidence-based practice in health services in Turkey is considered to be crucial. 
It has been observed that studies on evidence-based practices have increased over the years 
and are being studied up to date. It is thought that increasing such studies and conducting 
researches to evaluate them in terms of content will be useful for understanding the subject.

Keywords: Evidence-based medicine, Evidence-based health, Evidence-based nursing, 
Postgraduate theses. 

1.Giriş                                                     

Yirmi birinci yüzyılda birçok alanda yaşanan hızlı değişim beraberinde sağlık hizmetleri 

alanında da çeşitli ihtiyaçları doğurmuştur. Artan bu ihtiyaçlar sunulan hizmetlerin niteliğini 

artırma zorunluluğunu da ortaya koyarken niteliğinin artırılmasında “kanıta dayalı 

uygulamalar” önemli rol oynamıştır. Kanıta dayalı çalışmalar yirminci yüzyılın son çeyreğin 

de İngiltere ve Amerika da tıp alanında başlayarak zamanla diğer tüm disiplinlere de 

yayılmıştır. Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı tarafından 2007 yılında hazırlanan “21 Hedef’te 

Türkiye: Sağlıkta Gelecek” adlı raporun 19. Hedefin alt başlıklarında ‘‘Bütün Ülkeler 

Bilimsel Kanıta Dayalı Sağlık Hizmetleri Sununu ve Geliştirilmesi Mekanizmalarına Sahip 

Olmalıdır” ibaresiyle önemi belirtilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2007).

Modern dünya da sağlık çalışanlarının, hastalarına en iyi hizmeti sunabilmek için yapılan 

uygulamaları, doğru ve açıklanabilir kanıtlar üzerine bina etmeleri gerekir. Bu kanıtların 

hayata geçirilmesi, çalışanların uygulamalarında bu kanıtlardan yararlanması ve kullanım 

alışkanlığının kazanması çalışanların bilgi temelli yorum yapma kültürü ve araştırmalara 

eleştirel bakabilme yeteneklerinin gelişmesine bağlıdır (Kathuri, 2003; Nahcıvan, 2001).  

Sağlık alanında kanıt nedir sorusuna, yapılan uygulama hizmetlerinin sonucunda karar 

vericilerin elde ettiği verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesi diyebiliriz. Kanıt aslında 

hastaların iyileşme sürecinin hızlandırılmasının yanında bu uygulamaların dikkatli ve planlı 

bir şekilde yürütülmesini amaçlamaktadır (Babadağ ve Kara, 2004).

Sağlık sistemlerinde hem bireylerin hem de toplumun fiziksel, çevresel ve psiko-sosyal 

sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürülebilir olarak devam ettirme çabasındadır. Bu 

amaçlara ulaşmak için sunulan hizmetlerin de artan maliyetleri azaltmak, klinik 

uygulamalarının etkinliğini artırmak, sağlık hizmet kılavuzları oluşturmak, hizmet kalitesini 
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artırmak ve sonuçları kontrol etmek için uygulama kanıtlarının kullanılması önemlidir 

(Colyer ve Kamath, 1999).

Bu araştırmada Türkiye’de sağlık hizmetlerin de kanıta dayalı uygulamalara yönelik yapılmış 

lisansüstü, uzmanlık ve doktora tezleri araştırılarak, toplanan verilerin yardımıyla konuya

toplu bir bakış açısı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bilimsel bilgi 

kaynağı olma açısından büyük önemi olan lisansüstü, uzmanlık ve doktora tezlerinin 

içeriklerinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu araştırma kanıta dayalı uygulamalara dayalı 

alanında oluşan ya da oluşacak yeni gelişme ve eğilimlerin tespit edilerek çalışma sahasında 

eksik kalan alanların tespiti açısından önem arz etmektedir. İlerleyen süreçte yapılacak 

çalışmalar için ise lisansüstü, uzmanlık ve doktora için hazırlanan öğrenciler ile akademik 

araştırmacılar için önemli bir bilgi kaynağı olacağı öngörülmektedir. 

2. Gereç ve Yöntem

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, kanıta dayalı uygulamalara yönelik Türkiye’de sağlık alanında 

yapılmış olan lisansüstü tezlerin incelenmesidir. Nitel bir araştırma yöntemi olarak, belirli 

alanda yapılmış çalışmaların derlenerek genele ulaşmayı hedeflemektedir. Diğer ifade ile 

parçaların birleştirilerek genel durumu bir bütün olarak görülmesi amaçlanmıştır. Çalışma 

kapsamında; tezlerin türü, dili, yapıldıkları üniversiteler, enstitüler ve anabilim dalları gibi 

özelliklerini özetlemek, yapıldıkları yıllara göre dağılımlarını ortaya koymak, en çok çalışılan 

temel konu alanlarını gruplandırmak, araştırmaların en sık yapıldığı örneklem gruplarını, 

şehirleri ve en sık çalışılan ilişkili ve alt konu alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yüksek 

Öğretim Kurumu tez veri tabanından 03.03.2021-05.03.2021 tarihleri arasında ‘‘kanıta dayalı 

tıp, kanıta dayalı sağlık ve kanıta dayalı hemşirelik’’ anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. 

Tarama sonucunda 43 adet teze ulaşılmış ve araştırma kapsamında incelenmiştir. Araştırma 

kapsamında, bazı tezlerin tam metnine erişilemediğinden, tezlerin özetleri incelenmiştir. 

3.Bulgular

Bu bölümde araştırma kapsamında elde edilen bulgular, araştırma konuları çerçevesinde tablo 

ve grafiklerle sunularak yorumlanmıştır. 
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Tablo 1. Tezlerin Genel Özellikleri

Tablo 1’e göre en fazla tez türünün yüksek lisans tezi (%72) olduğu ve tezlerin dilinin 
neredeyse tamamına yakını (%95,4) Türkçe olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Tezlerin 
Yapıldığı Üniversitelere 

Göre Dağılımı

Diğer: Ortadoğu, Medipol, Karadeniz Teknik, Sağlık Bilimleri, Düzce, Karabük,                                   
Maltepe, Çanakkale On sekiz Mart, Atatürk, Anadolu, Abant İzzet Baysal, Akdeniz,                                

Erciyes, Mustafa Kemal, GATA Üniversiteleri.

Tablo 2’ye bakıldığı zaman, en çok tezin Dokuz Eylül Üniversitesinde (%14) yapıldığı ve 
15 üniversitede birer tez yapıldığı görülmektedir. 

Tablo 3. Tezlerin Yapıldığı Enstitülere Göre Dağılımı

Enstitüler Sayı Yüzdelik 
(%) 

Sağlık Bilimleri 
Enstitüsü 

34 %79,1

Sosyal Bilimler 
Enstitüsü 

4 %9,3

Tıp Fakültesi 2 %4,6
Diğer 3 %7

Diğer: Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüleri. 

Özellikler Sayı Yüzdelik (%) 
Tezlerin Türü Doktora 10 %23,4

Uzmanlık tezi 2 %4,6
Yüksek lisans tezi 31 %72

Tezlerin Dili Türkçe 41 %95,4
İngilizce 2 %4,6

Üniversiteler Sayı Yüzdelik 
(%) 

Dokuz Eylül Üniversitesi 6 %14
Hacettepe Üniversitesi 3 %7
Marmara Üniversitesi 3 %7
İstanbul Üniversitesi 3 %7
Acıbadem Üniversitesi 2 %4,6
Selçuklu Üniversitesi 2 %4,6
Bahçeşehir Üniversitesi 2 %4,6
Celal Bayar Üniversitesi 2 %4,6
Ege Üniversitesi 2 %4,6
Diğer 15 %37,4
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Tablo 3’e göre tezlerin büyük çoğunluğu (%79,1) sağlık bilimleri enstitüsünde yapılmıştır.  
Sosyal bilimler enstitüsünde ise 4 adet tezin yapıldığı görülmüştür.

Tablo 4. Tezlerin Yapıldığı Anabilim Dalları

Anabilim Dalları Sayı Yüzdelik 
(%) 

Hemşirelik 10 %23,3
İç Hastalıkları Hemşireliği 4 %9,3
Hemşirelikte Yönetim 3 %7
Cerrahi Hastalıkları 3 %7
Bilgi ve Belge Yönetimi 3 %7
Kadın ve Doğum Hastalıkları Hemşireliği 3 %7
Sosyal Hizmet 2 %4,6
Halk Sağlığı 2 %4,6
Sağlık Yönetimi 2 %4,6
Diğer 11 %25,6
Diğerleri: İngiliz Dili Eğitimi, Mimarlık, Yoğun Bakım Hemşireliği, Kalp ve Damar 
Cerrahisi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Bilgisayar ve Kontrol, Tıp Eğitimi, Dil ve 
Konuşma Terapisi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ortopedi 
ve Travmatoloji Ana Bilim Dallarıdır. 

Tablo 4’e göre konu ile ilgili yapılan tezlerin büyük çoğunluğun hemşirelik ve hemşireliğin 
alt dalları olan anabilim dallarında yapıldığı görülmektedir. 11 adet tezin ise muhtelif 
anabilim dallarında yapıldığı için ‘‘Diğer’’ kısmında gösterilmiştir.
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Şekil 1. Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1’de yıllara göre alanda yapılan tezlerin genel itibariyle arttığı ve 2019 yılında (%29,9) 
zirveye ulaştığı görülmektedir. Tezlerin %75’lik kısmının son yıllarda yapıldığı 
görülmektedir.

Tablo 5. Tezlerin İlişkili ve Alt Konu Alanlarına Göre Dağılımı

Konu Sayı Yüzde (%)
Hemşirelik 25 %58,2

Bilgi ve Belge Yönetimi 3 %7
Eğitim ve Öğretim 2 %4,6
Sosyal Hizmetler 2 %4,6

Diğer 11 %25,6
Diğer: Mimarlık, Sağlık Kurumları Yönetimi, Hastaneler, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi, 
Sosyal Bilimler, Halk Sağlığı, Bilgisayar Kontrol, Nöroloji, Biyoistatistik, Kulak Burun 
Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji. 

Tablo 5’e göre tezlerin büyük bir kısmı hemşirelik alanında yapılmıştır (%58,2). Diğer 
kısmında yer alan konular ile ilgili birer çalışma yapıldığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamındaki tezlerin yapıldığı bölgelere göre dağılımı, Şekil 2’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Tezlerin Örnekleminin Bölgelere Göre Dağılımı

Şekil 2’ye göre tezlerdeki araştırmaların yapıldığı bölgelere göre dağılımlarına bakıldığı 
zaman Marmara Bölgesi (%30,1), Ege Bölgesi (%25,7) ve İç Anadolu Bölgesi’nin (%25,7) 
sırasıyla en çok çalışılan örneklem bölgeleri oldukları görülmektedir. İstanbul Marmara 
Bölgesi’nde; İzmir Ege Bölgesinde, Ankara ise İç Anadolu Bölgesi’nde en çok araştırma 
yapılan şehirlerdir.

Araştırma kapsamındaki tezlerin en çok çalışılan örneklem grupları, Şekil 3’te yer 
almaktadır.
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Şekil 3. Tezlerin Örneklem Gruplarının Dağılımı

Şekil 3’e göre araştırma kapsamındaki tezlerin örneklem gruplarına bakıldığında; tezlerin 
%44’ünün hemşirelere, %16’sının hastalara ve %8’nin hekimlere yönelik olarak yapıldığı 
görülmektedir.  

4.Sonuç

Kanıta dayalı uygulamalarda, karşılaşılan sorunla ilgili uygun soru oluşturmak, sorunun 
yanıtına yönelik literatür taraması yapmak, kanıtları eleştirel olarak değerlendirmek, en iyi 
kanıtı hasta özellikleri ile birleştirerek uygulamak ve süreci değerlendirmekten oluşan 
basamaklı yaklaşım söz konusu olup, doğru bir uygulama yapabilmek için hekimlerin 
literatür tarayabilmesi, klinik epidemiyoloji ve biyoistatistik bilgisine sahip olması ve kanıtın 
gücüne dayanarak, deneyimini ve hasta özelliklerini göz önüne alarak karar verebilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile literatür taraması yapılarak mevcut durum ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans tezi olduğu 
(%72), neredeyse tamamının Türkçe yayınlandığı (%95,4), en çok Dokuz Eylül 
Üniversitesinde yapıldığı (%14), büyük çoğunluğunun sağlık bilimleri enstitüsünde yapıldığı 
(%79,1), anabilim dalı olarak hemşiliğin öne çıktığı (%23,3), 2019 yılı alanda ençok 
çalışmanın yapıldığı yıl olduğu, marmara bölgesi ençok örneklemin tercih edilen bölge 
olduğu (%30,1) ve örneklem grubunun yarısından fazlasının hemşireler (%59,5) olduğu 
görülmüştür. Bu çalışmanın Türkiye’de sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaların 
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durumu ile ilgili bilgi vermesi açısından önem arz ettiği düşünülmektedir. Kanıta dayalı 
uygulamalara yönelik çalışmaların yıllara göre artış gösterdiği ve güncel olarak çalışıldığı 
görülmüştür. Bu tür çalışmaların artırılması ve içerik olarak değerlendirmeye yönelik 
araştırmaların yapılmasının konunun anlaşılması açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 

There is a pervasive imaging of the rural farmer in developing contexts of especially sub-

Saharan Africa as a poor and vulnerable person. This begs for the proliferation of farmers’ 

perspective in their own (farmers’) characterization. In addition, gender confers prerogatives 

and detriments, making gender-sensitive account of farmers’ perspective to be called for. 

Such sensitivity serves the interest of equity, just as the need to focus on farmers’ 

perspective, serves. Hence, this work was designed to accomplish a gender-sensitive

examination of the love and devotion of Nigerian farmers to agriculture using eight indicators 

of this devotion accessed from a secondary data source.  

Data used for the study is the 2016 Nigerian-CGAP smallholder survey which employed 

stratified sampling to select 3026 households, 5128 multiple-respondents and 2773 single-

respondents from Nigeria’s 36 states and the Federal Capital Territory. The current study 

involved the 2773 single-respondent dataset accessed from the World Bank’s data bank. 

Eight indicators of farmers’ love and devotion to agriculture were identified and examined. 

Data visualization was accomplished using pie and stacked bar charts. Cross analyses of 

indicators of devotion and gender were attempted using frequencies and percentages while 

chi-square was used to examine the significance of associations between the variables. 

Contingency coefficient was used to evaluate the degree of significant associations. 

Results show that respondents’ agreement with the eight indicators ranged from 92.9% to 

50.6%, implying that at best, more than 9 of 10 Nigerian farmers are devoted to agriculture 

and at worst, 1 in 2 are devoted to same. The cross-variable analyses indicates that of the 

eight indicators, there was no significant difference between men and women in three 

circumstances (p > 0.05) including farmers’ enjoyment of agriculture, the desire for non-

agricultural work and the inclination to take full time employment if offered a job. However, 
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there were significant differences between men and women across five variables (p < 0.05), 

viz. farmers’ intention to keep working in agriculture, the desire to expand agricultural 

activities by seeking new products and/or markets, satisfaction with achievements made 

possible through agricultural activities, the desire to regard agricultural activities as the 

legacy to leave for family and the desire to bequeath agriculture to one’s children. In all of 

these five circumstances, men surpassed women but the degrees of significant associations 

were generally weak and ranged from 4.9% to 7.3%.  

Nigerian farmers are generally proud of their calling, which bare a vast difference in popular 

knowledge and farmers’ perception of their agricultural livelihood. Tapping into this 

perspective is in favour of the bottom-top approach to development. Greater proportion of 

men than women are devoted to agriculture, baring a significant but narrow gender gap in this 

devotion. The closing of this gap is called for in the interest of gender-full devotion to 

agriculture in Nigeria.  

Keywords: Gender, smallholder agriculture, farmers, livelihood, attitude to farming, 

devotion to agriculture, productivity, development, Nigeria. 

Introduction 

The average rural farmer in developing contexts of especially sub-Saharan Africa is often 

perceived to be poor and vulnerable. Perhaps, the most pervasive image of the poor is the 

smallholder agriculturalist. In the World Development Report 2008 (World Bank, 2007) 

which championed the cause of agriculture for development, the poor was characterized as 

“an African woman bent under the sun, weeding sorghum in an arid field with a hoe, a child 

strapped on her back—a vivid image of rural poverty” (page 1). In his extensive review of the 

2008 report, McMichael (2009) supported the notion that the report matched agriculture and 

poverty, and “recycles the trope of poverty as an original condition defining much of the rural 

South” (page 235). Brockington (2021) expounded that the subject matter of peasant studies 

centers on two broad questions: “why are peasants poor, and why do they persist in their 

poverty?” (page 201). Sumberg et al. (2017: 155) wrote about the “the oft-cited conditions of 

small-scale farmers– not being respected, being poor, and working hard for little reward”. 

Rigg (2006) asserted that “the poor world is largely a rural world, and in terms of livelihoods, 

this rural world is an agricultural one” (page 180). These suppositions are too familiar in 
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academic discourses and otherwise. Their correctness may be immanent or otherwise. What 

begs for answers however, is when the time will be ripe to proliferate the perspectives of 

farmers in their own (farmers’) characterization. The practice of agriculture is focused on the 

techniques of improving yield and enhancing productivity so much that the humanity of its 

practitioners is forgotten (Ibrahim, 2019).  

Yet, development comes from within. Farmers’ livelihood and development cannot just be 

‘imposed’ by external influences devoid of farmers’ construction of their world. Ibrahim 

(2019) argued that the possibility of enjoying sustainability development is more assured with 

the consideration of people–centered approaches to development. For instance, Abdullah, 

Shareef and Midhas (2021) contended that successful administration of agricultural extension 

is dependent being “developed on the basis of farmers’ problems, needs and realistic 

concerns” (page 106). Watts and Scales (2020) explained that social impact investing centers 

on the making of financial investments in agriculture to create social impact in addition to 

financial return in sub-Saharan Africa. As another form of development interventions, social 

impact investing also perpetrates the wrong of simplifying “complex structural drivers of 

poverty to a set of technical fixes, thereby ‘rendering technical’ and depoliticizing poverty” 

(page 8). It is argued that social impact investing is another failure of top-bottom 

developmental models that emanates externally without adequate attention to contextual 

peculiarities. Indeed, farmers’ perceptual definition of their livelihood is germane to 

understanding the lives of the supposedly poor.  

Because gender is a divisive tool of all time and context which confers prerogatives and 

detriments, gender-sensitive account of farmers’ perspective is called for. Socio-political and 

economic discourses are replete with concerns over how gender exerts tremendous influence 

on life chances. Gender has its origin in human biology, but the differential normative 

expectation of attitudes and behaviours of men and women defines gender as a social 

phenomenon (Ferfolja and Ullman, 2020). The literature is rich in asserting that there exists 

gender gap in virtually all fields of human endeavour. This gap also typically stands in 

disfavor of women and against optimum productivity (Quisumbing et al., 2014). For instance, 

in the 2020 State of Food and Agriculture report which was focused the subject of water 

challenges in agriculture (FAO, 2020), women farmers were particularly said to “have 

difficulty accessing irrigation equipment, mechanization, and improved seed and fertilizer, 

and/or they lack the skills and technology to retain water in the soil” (page 38). It was further 

asserted in the report that “water professionals, extension staff and decision makers still fail 
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to perceive women as farmers and often overlook the knowledge, workload and needs of 

women and the most vulnerable groups” (page 13). In another instance(s), the four Living 

Standard Measurement Study-General Household Survey (LSMS-GHS) conducted in Nigeria 

so far shows that by 2012, 2014, 2016 and 2019, the proportion of male-headed and female-

headed farming households that had access to extension service was 11% and 3.2%; 10.7% 

and 2.7%; 15.1% and 3.4% as well as 21.9% and 13.7% respectively (National Bureau of 

Statistics- NBS, 2012, 2014, 2016 and 2019). These represent 243.8%, 296.3%, 344.1% and 

59.9% higher access to extension services among male-headed as opposed to female-headed 

farming households. Indeed, focusing on gender as a variable is of utmost importance. Such 

focus serves the interest of equity, just as the need to focus on farmers’ perspective, serves. 

Hence, this work was designed to examine the devotedness of Nigerian farmers to agriculture 

using eight indicators of this devotion accessed from a secondary data source. This 

examination was accomplished while being sensitive to gender peculiarities.  

Methods 

The study area is Nigeria. Nigeria is a developing country in West Africa, south of the 

Sahara. It is the most populous black nation globally and has the largest population in Africa. 

Nigeria is currently made up of about 201 million people (United Nations Population 

Division, 2019). Nigeria struggled with military rule since its independent from Britain in 

1960 but it has become a democratic country since 1999. Nigeria has a total land mass of 

923,773 km2. It has 36 states and the Federal Capital Territory (FCT) which are further 

grouped into six geo-political zones. Africa’s biggest economy is Nigeria (Peng & Poudineh, 

2019; Oludaisi, Kayode & Ayodeji, 2017), and it is influential within the West African 

territory and even beyond (Wright & Okolo, 2018). 

The nationally representative survey data provided by the Consultative Group to Assist the 

Poor- CGAP (Anderson, 2016) was used for the study. The nationally-representative surveys 

were conducted in six countries including Nigeria, Tanzania, Bangladesh, Côte d’Ivoire, 

Mozambique, and Uganda. The surveys were designed to obtain country-wide data related to 

farming livelihoods. The 2016 Nigerian-CGAP smallholder survey was accomplished in 

close working relationship with the Nigerian National Bureau of Statistics (Anderson et al.,

2017). Stratified sampling was used to select households from Nigeria’s 36 states and the 

Federal Capital Territory (Ibid). The sample of the survey consisted of 3026 households and 

target respondents were household heads, spouses or other knowledgeable persons. Further, 

5128 multiple respondents consisting of all household members who aged 15 years and above 
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and who participate in household agricultural/economic activities were administered the 

multiple-respondent questionnaire. Finally, 2773 single respondents made up of one 

randomly selected member of the household responded to the single-respondent 

questionnaire. The current study was designed to make use of the single-respondent dataset 

whose N was 2773. Of the 2773 respondents that constituted the single-respondent 

component of the study, the responses of 2472 respondents who participate in their 

household’s agricultural activities were fit to be analyzed for the current study. This is 

because participation in agricultural activities is a prerequisite of the relevance of a person’s 

devotion to agriculture. The Nigeria-specific raw data collected by virtue of the survey was 

accessed on the 11th April, 2021 from the World Bank’s data bank at 

https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2922/get-microdata. The survey included 

excellent questions which probed the farmers’ love and devotion to agriculture. Eight 

indicators of this devotion including farmers’ intention to keep working in agriculture;

farmers’ enjoyment of agriculture; the desire for non-agricultural work among farmers; the 

desire to expand agricultural activities by seeking new products and/or markets; the 

inclination to take full time employment if offered a job; the satisfaction with achievements 

made possible through agricultural activities; the desire to regard agricultural activities as the 

legacy to leave for family and the desire to bequeath agriculture to one’s children were 

examined.  

Data were visualized using pie and stacked bar charts. Descriptive, percentile analysis was 

used to depict distribution of data. Cross analyses of indicators of devotion and gender were 

attempted using frequencies and percentages while chi-square was used to examine the 

significance of associations between each indicator and gender. Where significant 

associations were established, contingency coefficient was used to evaluate the degree of 

significance. Data were visualized using excel while data were analyzed using SPSS.

Results 

Distribution of respondents’ gender

The representation of the distribution of respondents’ sex is shown on figure 1. Men were 

1669 and constituted 67.5% while women were 803 and made up 32.5% of the respondents. 

The population of women farmers as depicted by this sample is high and nearing men’s in 

Nigeria. This is certainly a basis of asserting the need to eradicate gender-based inequities 

that impedes optimal female contributions to agricultural productivity. More than 3 of every 

10 farmers are women. Hence, their potential to contribute to productivity is huge. 
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey 

Univariate analyses of responses to the indicators of devotion to agriculture among 

respondents 

Responses to the question of whether respondents intend to keep working in agriculture 

shows that 90.0% and 7.7% were affirmative and otherwise respectively. Only a few 

respondents (0.7%) were unsure. These are represented in figure 2 below. Figure 3 is a 

furtherance of the responses to other indicators of devotion to agriculture. The highest 

agreements were recorded with regard to respondent’s enjoyment of agriculture (92.90%) and 

the desire to expand their agricultural activities by scouting for new products and markets 

(89.4%). More than 7 in every 10 respondent (72.40%) regard their agricultural activities as 

the legacy they want to leave for their families while up to 7 of every 10 (66.10%) want their 

children to continue in agriculture. More than 3 of 5 (61.8%) and half (50.6%) of respondents 

are satisfied with what they have achieved with agriculture and would not want to do any 

other kind of work respectively. Meanwhile, 42.0% of respondents would not take up full 

time employment if they were offered a job. These distributions generally showcase farmers’ 

devotion to agriculture in Nigeria. The responses are generally contradictory to assertions in 

literature which under rate the life of the average farmer in developing countries like Nigeria. 

However, the proportion of respondents who disagree with certain indicators of devotion to 

agriculture is noticeable and showcases considerable limitation to the generally favourable 

attitude to agriculture in Nigeria. Up to half of respondents (46.7%) would want to do any 

other kind of work; more than 2 of 5 respondents (42.0%) would take full time employment if 

they were offered a job. A little more than a third of respondents (35.9%) are not satisfied 

with what they have achieved with their agricultural activities. 

67,50% 

32,50% 

Figure 1: Distribution of respondents 
according to their gender (N = 2472) 

Male Female
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                            Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP 
Smallholder Survey 

Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey 
*In “I enjoy agriculture”, the proportion of “don’t know” is 0.7%. In “I want to expand my 
agricultural…”, the proportion of “don’t know” is 2.1%. Sample include all respondents who 
participate in household’s agricultural activities, N = 2472.

Gender and devotion to agriculture in Nigeria   

Farmers’ intention to keep working in agriculture in Nigeria

92,90% 

50,60% 

89,40% 

53,40% 

61,80% 

72,40% 

66,10% 

6,40% 

46,70% 

8,50% 

42,00% 

35,90% 

23,60% 

26,40% 

2,70% 

4,60% 

2,30% 

4,00% 

7,40% 
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I enjoy agriculture

I would not want to do any other kind of work

I want to expand my agricultural activities by looking at new products
and/or markets

 I would take full time employment if I were offered a job

I am satisfied with what my agricultural activities have achieved

I regard my agricultural activities as the legacy I want to leave for my
family

I want my children to continue in agriculture

Figure 3: Responses to seven indicators of devotion to agriculture* 
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Figure 2: Responses to the question of whether respondents intend to keep 
working in agriculture (N = 2472). 

Yes

No

Don’t Know 
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The proportion of male farmers (91.5%) who intend to keep working in agriculture is higher 

than the proportion of female farmers (86.9%) with the same intention. In fact, men’s 

proportion is higher than the proportion of total respondents (90.0%) who intend to keep 

working in agriculture while women’s proportion is lower. This reflects greater popularity of 

the intention to keep working in agriculture on the part of men as opposed to women. Chi-

square (13.310, p < 0.05) shows that there is significant association between gender and the 

intention to keep working in agriculture among respondents. Contingency coefficient (0.073, 

p < 0.05) indicates that the extent of this significant association is 7.3%. Hence, being male 

farmer is significantly associated with having stronger intention to keep working in 

agriculture. 

Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 13.310 (p = 0.001), Contingency coefficient = 0.073 (p = 0.001), N = 2472. 

Farmers’ enjoyment of agriculture in Nigeria 

The proportion of male and female respondents who enjoy agriculture is 93.60% and 91.70% 

respectively. Generally, this proportion is 93.0%. These proportions, represented in figure 5 

below, reflect greater prevalence of the extent to which agriculture is enjoyed among men 

rather than women. The Chi-square of this cross-analysis is 3.374 (p > 0.05). Hence, there is 

no significant association between gender and the enjoyment of agriculture among 

respondents. There is no significance in the difference in men’s and women’s enjoyment of 

agriculture. 

Male Female Total
Unsure 1,80% 3,20% 2,30%
No 6,70% 9,80% 7,70%
Yes 91,50% 86,90% 90,00%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pe
rc

en
ta

ge
 

Figure 4: Gender-disaggregated proportion of respondents who 
intend to keep working in agriculture*  
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 3.374, p = 0.176 N = 2472 

Desire for non-agricultural work among Nigerian farmers 

About half of respondents (50.6%) do not desire any other kind of work outside agriculture. 

This is represented in figure 6. Going by this indicator, devotion to agriculture is a polarizing 

variable among Nigerian farmers such that for every farmer that desire non-agricultural work, 

there is another one that does not desire same. This bipolarity is also reflected in the gender-

sensitive analysis of desire for non-agricultural work. Among men and women, 50.2% and 

51.6% have desire for agricultural work. Concomitantly, 47.1% and 45.7% of men and 

women have no desire for non-agricultural work respectively. The proportion of respondents 

who were unsure (2.7%) remained constant among men, women and the total population. 

Chi-square (0.435, p > 0.05) shows that there is no significant association between gender 

and the desire for non-agricultural work among respondents. Being man or woman is not 

influential in determining desire for non-agricultural work among Nigerian farmers. 

Male Female Total
Unsure 0,70% 0,60% 0,60%
Disagree 5,80% 7,70% 6,40%
Agree 93,60% 91,70% 93,00%
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Figure 5: Gender-disaggregated proportion of respondents who enjoy 
agriculture*
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 0.435, p = 0.804 N = 2473 

Desire to expand agricultural activities by seeking new products and/or markets 

More male farmers (90.9%) as opposed to female farmers (86.3%) desire to explore new 

agricultural products and/or markets. In a similar vein, more women (10.8%) than men 

(7.4%) desire not to seek new products and/or markets. The more popular desire for 

expansion among men is also higher than what is recorded among the total respondent 

population (89.4%). Chi-square (12.101, p < 0.05) shows that desire for agricultural 

expansion is significantly more prevalent among men when compared with women. 

Contingency coefficient (0.070, p < 0.05) indicates that the degree of this significant 

association is 7%. The desire to expand agricultural activities by exploring new products 

and/or markets is significantly more popular among men rather than women farmers. 

Male Female Total
Unsure 2,70% 2,70% 2,70%
Disagree 47,10% 45,70% 46,70%
Agree 50,20% 51,60% 50,60%
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Figure 6: Gender-disaggregated proportion of respondents who would 
not want to do any other kind of work*
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 12.101 (p = 0.002), Contingency coefficient = 0.070 (p = 0.002), N = 2472. 

Inclination to take full time employment if offered a job 

Figure 8 illustrates that among all respondents, 53.5% would take full time employment if 

offered a job. The proportions of men (53.4%) and women (53.6%) that would opt to take full 

time employment if opportuned are very close. More women (42.2%) than men (41.9%) 

would not opt for full time employment if given the chance. Chi-square is 0.325 (p > 0.05). 

Gender is not significantly associated with the farmers’ inclination to take full time 

employment if offered a job. This inclination is not influenced by being male or female.  

Male Female Total
Unsure 1,70% 2,90% 2,10%
Disagree 7,40% 10,80% 8,50%
Agree 90,90% 86,30% 89,40%
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Figure 7: Gender-disaggregated proportion of respondents who would want to 
expand their agricultural activities by looking at new products and/or markets* 

Male Female Total
Unsure 4,70% 4,20% 4,60%
Disagree 41,90% 42,20% 42,00%
Agree 53,40% 53,60% 53,50%
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Figure 8: Gender-disaggregated proportion of respondents who would take full 
time employment if they were offered a job* 
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
Chi-square = 0.325 (p = 0.850), N = 2472. 

Satisfaction with achievements made possible through agricultural activities  

The data represented in figure 9 shows that 63.4% of men as opposed 58.3% of women 

agreed that they are satisfied with what they have been able to achieve with their agricultural 

activities. This proportion of satisfied men is also greater than the proportion of satisfied total 

respondents (61.8%). Chi-square is 6.036 (p < 0.05). Therefore, gender is significantly 

associated with farmers’ satisfaction with achievements accrued on account of agricultural 

activities. Contingency coefficient is 0.049 (p < 0.05), implying that the degree of this 

significant association is 4.9%. 

Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 6.036 (p = 0.049), Contingency coefficient = 0.049 (p = 0.048), N = 2471. 

Desire to regard agricultural activities as the legacy to leave for family 

Majority of all respondents (72.3%) agreed that they regard agricultural activities as legacy to 

leave for their family, as shown in figure 10. More men (74.2%) than women (68.4%) also 

hold this belief. More women (26.8) rather than men (22.1%) disagreed with the position that 

agriculture is a legacy to leave for one’s family. Greater proportion of men rather than 

women therefore demonstrates devotion to agriculture by virtue of the acknowledgment of 

agriculture as a worthy legacy. The result of chi-square (9.085, p < 0.05) indicates the 

significant of association between gender and the desire to regard agricultural activities as the 

Male Female Total
Unsure 2,30% 2,40% 2,30%
Disagree 34,30% 39,30% 35,90%
Agree 63,40% 58,30% 61,80%
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Figure 9: Gender-disaggregated proportion of respondents who are satisfied with 
what their agricultural activities have achieved* 
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legacy to leave for family. Contingency coefficient (0.061, p < 0.05) indicates that the extent 

of this significant association is 6.1%. More men are predisposed to consider agriculture as a 

worthy legacy when compared with women. 

Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey 
*Chi-square = 9.085 (p = 0.011), Contingency coefficient = 0.061 (p = 0.011), N = 2473. 

Desire to bequeath agriculture to one’s children

Figure 11 is a representation of the cross analyses of gender and the desire to bequeath 

agriculture to one’s off springs. The proportion of men who agree that they desire to bequeath 

agriculture to their children is higher (68.0%) than the proportion of women who believe in 

same (62.2%). More women (29.7%) as opposed to men (24.8%) also disagreed with this 

position while 8.1% of women as opposed to 7.1% of men were unsure of what their position 

should be. The desire to bequeath agriculture to one’s children is significantly more prevalent 

among men than women (chi-square = 8.233, p < 0.05). Contingency coefficient (0.058, p <

0.05) shows that the extent of this significant association is 5.8%. 

Male Female Total
Unsure 3,70% 4,70% 4,00%
Disagree 22,10% 26,80% 23,60%
Agree 74,20% 68,40% 72,30%
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Figure 10: Gender-disaggregated proportion of respondents who regard their 
agricultural activities as the legacy they want to leave for their family*
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Source: Computed from data obtained from the 2016 Nigerian-CGAP Smallholder Survey  
*Chi-square = 8.233 (p = 0.016), Contingency coefficient = 0.058 (p = 0.016), N = 2472. 

Discussion 

The major objective of this study was to examine devotion to agriculture among Nigerian 

farmers as well as how gender influences Nigerian farmers’ devotion to agriculture. Eight 

indicators of this devotion including farmers’ intention to keep working in agriculture; 

farmers’ enjoyment of agriculture; the desire for non-agricultural work among farmers; the 

desire to expand agricultural activities by seeking new products and/or markets; the 

inclination to take full time employment if offered a job; the satisfaction with achievements 

made possible through agricultural activities; the desire to regard agricultural activities as the 

legacy to leave for family and the desire to bequeath agriculture to one’s children were 

examined and also cross-analyzed along with gender. The degree of respondents’ agreement 

with these eight indicators ranged from 92.9% to 50.6%. This implies that at best, more than 

9 of 10 Nigerian farmers are devoted to agriculture and at worst, 1 in 2 are devoted to same. 

In a similar vein, the proportion of Nigerian farmers who disagree with the indicators of 

devotion ranged from 6.4% and 46.7%. Invariably, about and 1 of 15 are non-devout farmers 

in the best of circumstances while 1 of 2 are non-devout in the worst circumstances. Indeed,

these findings speak huge volumes with regard to how Nigerian farmers take pride in their 

agricultural calling. These findings are symmetrical with the findings of Ibrahim (2019), who 

undertook a qualitative study among Yoruba farmers of southwestern Nigeria to explore 

livelihood construction, livelihood security and meanings attached to livelihood. Participants 

overwhelmingly exhibited optimism with regard to their livelihood. The cultural expectation 

of agbẹ̀lọba (literally, farmer is king) was dominantly upheld by participants. Participants 

Male Female Total
Unsure 7,10% 8,10% 7,40%
Disagree 24,80% 29,70% 26,40%
Agree 68,00% 62,20% 66,10%
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Figure 11: Gender-disaggregated proportion of respondents who would want 
their children to continue in agriculture* 
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expressed strong desire for livelihood security while embracing divinity and livelihood 

diversification in the interest of their contentment. The huge lesson here is that there is stack 

difference in the way farmers’ livelihood are generally thought to be, and how they 

themselves consider their occupational lives to be. Farmers are in the best position to describe 

their own situation. According to Brockington (2021), “assets matter to rural smallholders 

and investment in assets is systematically and deliberately excluded from calculations of 

poverty lines which are based on consumption data” (page 201). Brockington’s (2021) 

position is among the several reasons to listen more and hear farmers’ stories before defining 

their livelihoods. This will engender a bottom-top approach to development thereby 

increasing the chance of achieving long-lasting impacts. In a disapproving tone, Watts and 

Scales (2020) wrote of “increasing ‘virtualism’ of policymaking, whereby economic models, 

based on the implicit cultural values of finance, have become the standard against which 

judgements are made, regardless of other value systems” (page 8). The significance of 

centralizing farmers’ perspectives can certainly not be over-emphasized. 

The cross-analyses of gender and indicators of devotion to agriculture indicate that of the 

eight variables, there was no significant difference between men and women in three 

circumstances. These circumstances are farmers’ enjoyment of agriculture, the desire for non-

agricultural work and the inclination to take full time employment if offered a job. However, 

there were significant differences between men and women across five variables. The five 

circumstances are farmers’ intention to keep working in agriculture, the desire to expand 

agricultural activities by seeking new products and/or markets, satisfaction with 

achievements made possible through agricultural activities, the desire to regard agricultural 

activities as the legacy to leave for family and the desire to bequeath agriculture to one’s 

children. In all of these five circumstances, men surpassed women. In other words, men are 

more devout farmers when compared to women. These findings imply that in 3 of 5 

circumstances men’s and women’s devotedness to agriculture are comparable. This is a fair 

score card on the part of women considering the inequities that they are typically confronted 

with in the practice of agriculture. However, devotedness to agriculture is significantly more 

popular among men in 5 of 8 circumstances. This showcases that more men take significantly 

greater pride in agriculture and are therefore greater champions of same. This is most likely 

borne out of the prerogatives that men enjoy when compared with women.  Adegbite and 

Machethea (2020) found that in 2016, the financial-inclusion gender gap in smallholder 

agriculture in Nigeria was 12%. Women tend to be relegated in access to, and use of 
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productive resources (Swamy, 2014; Ghosh and Vinod, 2017). Meanwhile, the degrees of 

significant associations were generally very weak and ranged from 4.9% to 7.3%. This 

implies that gap between men and women’s devotion to agriculture is very narrow.

Conclusion 

There is a high level of devotion to agriculture among farmers thereby showcasing the pride 

that Nigerian farmers take in their agricultural calling. This underscores the huge difference 

in how farmers are generally portrayed to be, and how they construe themselves to be. Policy 

makers and other development practitioners would benefit from seeking to unearth farmers’ 

perspectives. The significance of centralizing farmers’ perspectives can certainly not be over-

emphasized. Further, the exhibition of devotion to agriculture is significantly more popular 

among men rather than women but this gender gap is narrow. This is a basis of working 

against the inequities that typically characterize women’s standing in agriculture and 

elsewhere. The agricultural sector in particular will benefit from a gender blind devotion that 

promises to yield greater returns for agricultural livelihood and promotes sustainable 

development.  
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Abstract 

Component manufacturing tolerances have substantial influence on product performance 
considering various design aspects such as aerodynamics, assemblies, fittings, aesthetics 
and many more. In accordance with the development of computational tools and advanced 
manufacturing techniques, such as additive manufacturing, these components evolved to 
poses freeform shapes and have more complex geometries especially for the last several 
decades. In this respect, traditional metrology and conventional inspection equipment is not 
fully sufficient for these so-called freeform and complex geometries. To support the 
emerging demands on metrology, tactile coordinate measuring machines can be used and 
applied on geometries which cannot be measured via conventional inspection equipment. 
Still, researchers and engineers may prefer non-contact techniques instead of coordinate 
measuring machines to reduce measuring times. Until now, these non-contact techniques 
could not be disseminated widely due to higher investment and utilization costs. In 
contrast, low-cost 3-Dimensional cameras were introduced in the last decade and they have 
the potential to be used as alternative methods up to a certain level. However, the lack of 
information on low-cost 3-Dimensional cameras avoid their use. This study presents a 
comparative evaluation of these low-cost 3-Dimenaisonal cameras based on different 
techniques of Laser Imaging Detection and Ranging (LIDAR), Stereoscopy, Structured 
Light and Time of Flight. These techniques are benchmarked in terms of various technical 
aspects including scanning technology, working distance range, field of view, resolution, 
accuracy, frame rate and indoor/outdoor performance. Moreover, 3-Dimensional inspection 
and modeling software are also considered. Uses cases for metrology are discussed based 
on previous literature.  

Keywords: Optical Measurement Methods, LIDAR, Stereoscopy, Structured Light, Time of 
Flight. 

INTRODUCTION 
Component manufacturing tolerances have substantial influence on product performance 
considering various design aspects such as aerodynamics, assemblies, fittings, aesthetics 
and many more. Ensuring these so-called component manufacturing tolerances is of 
significant importance and sufficient attention should be paid. In this regard, employed 
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manufacturing techniques should be defined in accordance with the tolerances as requested 
in component technical drawings or blueprints. Selection of proper manufacturing 
techniques for geometrical elements of the components and careful consideration of
precision requirements would be beneficial in terms of reaching the tolerance goals. 
However, if the quality control and component inspection activities are not conducted, 
work done in terms of manufacturing engineering will not be enough.  
Quality control, component inspection and dimensional measurement are crucial steps to 
demonstrate conformance of manufactured products, and the obtained data can be used for 
various purposes such as throughputs, scrap rates, business metrics, machine or operator 
performance. Still, suitable equipment and methods are needed to meet the intent of the 
quality control and dimensional measurement procedures. The quality intent may include 
but not limited to length, height, thickness, outside/inside diameter, hole depth/diameter, 
radius, profile and run-out. Micrometers, calipers, depth gauges, height gauges, bore 
gauges, indicators and comparators are among the inspection equipments which can be 
used to capture listed quality intent, and these conventional tactile inspection equipments 
have been employed by the industry for many decades.  However, parallel to the 
development of computational tools and advanced manufacturing techniques, such as 
additive manufacturing, industrial components evolved to poses freeform shapes and have 
more complex geometries than their past counterparts. In this context, traditional 
metrology and conventional inspection equipment is not fully sufficient for these so-called 
freeform and complex geometries. 
To support the emerging demands on metrology, tactile Coordinate Measuring Machines 
(CMM) can be used and applied on geometries which cannot be measured via conventional 
inspection equipment. Still, researchers and engineers may prefer non-contact techniques 
instead of CMM to reduce measuring times and programming needs. Until now, these non-
contact techniques could not be disseminated widely due to higher investment and 
utilization costs. In contrast, low-cost 3-Dimensional (3D) cameras were introduced in the 
last decade and they have the potential to be used as alternative methods up to a certain 
level. However, the lack of information on low-cost 3D cameras avoid their use. This study 
presents a comparative evaluation of these low-cost 3D cameras based on different 
techniques. 

3-DIMENSIONAL CAMERAS  
3-Dimensional (3D) Cameras, which are also referred with various different terms such as 
“Depth Cameras” or “Red Green Blue-Depth (RGB-D) Cameras” were introduced in the 
late 2000s and is of great interest to industry and the community since then (Zhang et al., 
2019). The reason for this broad interest is their affordable prices due to mass-production, 
and also their vast application field including biomedical engineering, entertainment, 
human-machine interaction, logistics, metrology, navigation, reverse engineering, robotics 
and safety (Zollhöfer et al., 2018). As the terms indicate, these 3D cameras usually consist 
of a color camera accompanied by the depth sensor. Even though general definition of 
these seem quite simple, the employed technologies, especially depth sensing technologies, 
may be very different and it will be helpful to understand these differences before using 
low-cost 3D cameras for metrological purposes. In this respect four main depth sensing 
technologies are Stereoscopic Vision (SV) or stereo depth sensing modules, Structured 
Light (SL) or coded light, Time of Flight (ToF) and Laser Detection and Ranging 
(LIDAR). Among these depth sensing technologies, Stereoscopic Vision (SV) and 
Structured Light (SL) are produced by a wider variety of camera manufacturers, and for 
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certain models they are used together (Condotta et al., 2020). 

Benchmarking of 3D Cameras 
Stereoscopy deals with capturing 3D images by having them with two or more lenses 
which employ separate image sensors (Yang et al., 2019).  Based on the principle of 
simulating the human eye, these lenses should be offset several centimeters and then 
images taken by different lenses should be overlapped. Although there is no obligation to 
use special devices for stereoscopy and it is possible to utilize ordinary cameras by just 
moving them, today’s dedicated equipments offer the users easy operation by having these 
multiple lenses in the same domain and also software to do the overlapping instead of users 
themselves. Stereoscopic vision camera manufacturers include but not limited to Intel 
(Real Sense D435), Mynt Eye (3D), Stereolabs (ZED, ZED 2, ZED Mini) and ORBBEC 
(Astra Embedded S, Astra S U3). Figure 1(a) shows schematic representation of 
stereoscopic vision (Yang et al., 2019). 
On the contrary, 3D image capturing by Structured Light or Coded Light technologies 
cannot be conducted by ordinary cameras, but dedicated equipment with the compatible 
software are needed. The so-called dedicated equipment features a light source together 
with the camera and these can be installed onto a single scanning head. Depending on the 
type of application, the light source can project invisible or visible lights onto the target 
object, and visible lights can be seen as bar or grid pattern of white or blue and black color 
(Ören et al., 2014). Later on, this pattern is distorted based on the topography of the target 
object and the camera on the scan head collects these images from multiple angles. Similar 
to other 3D camera technologies, these multiple angles can be utilized by moving the 
camera or the object itself. Rotating tables can be employed to facilitate a regular rotation 
of target objects. The collected images from the relevant angles are then calculated by the 
camera software and triangulation is commonly used for this purpose. Asus (Xtion Pro), 
Intel (Real Sense SR305) and Microsoft (Kinect V1)  can be listed among the example 
camera manufactures using Structured Light technology (Mejia-Trujillo et al., 2019). 
Figure 1(b) shows schematic representation of stereoscopic vision (Yang et al., 2019). 
As the third common technology among 3D cameras, Time of Flight (ToF), measures the 
depth or the distance between camera and object by calculating the round-trip time of an 
artificial signal. The so-called artificial signal first emitted by the scanning head itself in 
the form of light or sound, and then received by the sensor after being reflected from the 
target object. When the artificial signal is a light for ToF systems, the source of this light 
could be Light Emitting Diodes (LED) or laser beam. In certain cases, laser using ToF 
systems could be classified among Laser Detection and Ranging (LIDAR) group and Real 
Sense L515 of Intel is a proper example for this (Lorenço and Araujo, 2021). Other 
examples of ToF based 3D cameras are Microsoft (Kinect V2) and CamBoard (Picoflex). 
Figure 1(c) shows schematic representation of stereoscopic vision (Yang et al., 2019). 
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Figure 1. Working Principles of 3D Cameras by Yang et al. (2019) Under Creative 
Commons Attribution 4.0 International License 

It is important to know additional specifications of these 3D cameras on top of the working 
principles. The specifications of these 3D cameras include working range, depth field of 
view (FoV), depth resolution, depth accuracy, depth frame rate, RGB FoV, RGB resolution 
and RGB frame rate. Table 1 benchmarks the specifications of various 3D cameras based 
on manufacturer’s catalogues and previous literature (Bahsen et al., 2021, Carfagni et al., 
2019, Condotta et al., 2020, Mirdaines, 2021, Pasinetti et al., 2019, Wasenmüller et al., 
2016). All of the listed camera brand/maker models have a price range between 100 USD –
500 USD. 

Software and Scanning Modules for 3D Cameras 
As explained in the previous section, software utilization is essential for 3D cameras and 
this will support various operational steps like capturing the images from multiple angles 
and overlapping those. Although all of the mentioned camera manufacturer’s offer their 
own Software Development Kits (SDK), these can be received as general user platforms 
since these cameras have vast application areas and it is not easy for the companies to 
develop fully functional software packages for these low-cost products. As an example, 
Intel Real Sense offer Viewer and Depth Quality Tool Software for D400 and SR300 series 
and it is capable of several operations like streaming, capturing images, showing depth 
values, recording and exporting the captured point clouds. However, third party software 
like Dot3D Pro is offered by external companies to Intel Real Sense Camera owners to 
enhance the camera performance and to establish a user-friendly interface for certain 
applications like 3D scanning and reverse engineering. Furthermore, these third-party 
companies can design and develop fully functional scanning modules like DotProduct DPI-
8X SR, which include Intel Real Sense SR305 3D camera, a tablet with their software for 
simultaneous control of the camera, and a fabricated frame holding the camera and tablet 
while facilitating the user handgrips (Otero et al., 2020). Another good exhibit to handheld 
scanning using 3D cameras is 3D Systems’ Sense scanner. 3D Systems corporation 
introduced this portable scanner based on Intel Real Sense SR305 many years ago and it 
was marketed in many countries until it discontinued by 2021. 

Table 1. Benchmarking of 3D Camera Specifications (Bahsen et al., 2021, Carfagni et al., 
2019, Condotta et al., 2020, Mirdaines, 2021, Pasinetti et al., 2019, Wasenmüller et al., 

2016) 

Camera 
Brand/Maker Technology Working 

Range
Depth
FoV

Max.
Depth

Resolution

Depth
Accuracy

RGB
Resolution

Asus Xtion 
Pro Live SL/CL 0.5 m – 6

m
58° x 
45° 1280x960 1 mm / 1 

m 1080

CamBoard 
Pico Flexx ToF 0.1 m – 4

m
62° x 
45° 224x171

<2% for 
0.1 m – 1

m
Not known

Intel Real SV 0.11 m – 87° x 1280x720 <2% at 1980x1080
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Sense D435 10 m 58° 2m2

Intel Real 
Sense SR305 SL/CL Not

known
69° x 
54° 640x480 Not

known 1980x1080

Microsoft 
Kinect V1 SL/CL 0.4 m –

3.5 m
57° x 
43° 640x480 10 mm 640x480

Microsoft 
Kinect V2 ToF 0.5 m –

4.5 m
70° x 
60° 512x424 18 mm 1980x1080

ORBBEC 
Astra S SV 0.2 m – 2

m
69° x 
49° 640x480 Not

known 1280 x 720

RPLidar ToF 0.2 m – 6
m

Not
known Not known

<1% of 
the 

distance
Not known

ZED SV 0.1 m –
10 m

90° x 
60° 2208×621 Not

known 2208×621

In addition to commercial scanner modules using 3D cameras, there are also publicly 
shared projects released by developers and hobbyists so that people can construct their own 
scanners. Among these projects, the university dissertation made by two co-students 
(Wouter Drost and Sander Boelen) employs Intel Real Sense D435 3D camera on a 3D 
printed polyamide rotating table and automatizes rotational motions of the table with the 
help of an in-house code and a set of Ardunio Uno Controller/Step Motor/Drive. Figure 2 
shows low-cost 3D scanner module using Intel Real Sense D435.  

Figure 2. Low-cost 3D Scanner Module Using Intel Real Sense D435 by Drost and 
Boelen Under Creative Commons BY NC License 

One of the last products to highlight which can be beneficial for non-commercial users is 
ReconstructMe software. It offers a no-cost software option for non-commercial users and 
it supports many 3D Cameras including but not limited to Asus Xtion Pro, Intel Real Sense 
SR300, Microsoft Kinect V1 and ORBBEC Astra.  

METROLOGICAL APPLICATIONS 
Since 3D Cameras are considered among Optical 3D measuring systems, it will be 
appropriate to characterize their metrological performance with the guidance of 
international standards on the subject. However, there is a lack of international standards 
on non-contact metrology and the sole German standard “VDI/VDE 2634 Part 2” can be 
taken as the only reference. On the other hand, using VDI/VDE standard on metrological 
applications with 3D cameras are not very common. Two unique publications which 
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consider VDI/VDE standard for metrological applications with 3D cameras are published 
by the same group of researchers from University of Florence. In their first publication on 
the subject (Carfagni et al., 2017), they evaluated the performance of Intel Real Sense 
SR300 3D camera using three different test artefacts as sphere (14 cm diameter), ball bar (2 
spheres with 14 cm diameter separated by 39.2 cm) and a rectangular prism (5 x 50 cm). In 
the first phase, they considered the raw data and investigated probing errors, sphere 
spacing errors and flatness errors. Next, they employed optimization with the default 
filtering option in order to introduce smoothing of moderate level and achieved overall 
accuracy improvement except the sphere-spacing error (Carfagni et al., 2017). Further 
evaluation steps included systematic errors evaluation by comparing the results to CMM 
measurements, edge errors evaluation by removing the boundaries and multiple viewing 
error evaluation by scanning from different angles via a Romer inspection arm. Finally, 
they compared it with other low-cost competitors and some high-end 3D scanners to reveal 
that the subject system can be used as a low-cost scanner for various applications such as 
health, sports and cultural heritage. They took their work to further studies to consider Intel 
Real Sense D415 to include all evaluations in an identical manner and found out D415 
model is fully comparable to its predecessor model (Carfagni et al., 2019). They also 
highlighted that the device is sufficiently accurate when acquiring very close distances 
between 150 mm to 500 mm and 250W laser power gives the minimum error in most 
cases. Figure 3 shows probing error evaluation test set-up using an adjustable sphere rig a), 
effect of the distance and laser power on estimated errors (Carfagni et al., 2019). 

a) 

b) 
Figure 3. Probing Error Evaluation Test Set-Up Using an Adjustable Sphere Rig a), 
Effect of the Distance and Laser Power on Estimated Errors by Carfagni et al. (2019) 

Under Creative Commons CC BY 4.0 License 

Other researchers also assessed 3D cameras for metrological purposes, such as rapid 
measurement of woody structures, and they also benchmarked the employed software 
packages on top of different camera brands. In this scope, Nock et al. (2013) compared 
three software packages as Skanect, Kinfu and ReconstructMe. They highlighted that, 
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although Skanect and ReconstructMe offer two options such as commercial and free 
license, free downloaded versions suffer from decreased functionality. Examples to these 
decreased functionality issues include generation of spheres in random locations of the 
saved mesh file in ReconstructMe and decreased mesh export resolution in Skanect (Nock 
etl al, 2013). Other comparisons on the essential attributes of these software are listed in 
Table 2 (Nock etl al, 2013).  
Table 2. Comparison of 3D Scanning Methods and Software by Nock et al. (2013) Under 

Creative Commons CC BY 4.0 License 
Static 

Acquisition 
(OpenNI
Grabber)

3D Scanning Applications 

Skanect KinFu ReconstructMe

Hardware required Computer Computer
Computer and 
GPU card with 
CUDA cores

Computer and 
GPU card with 
CUDA cores

Variable detail 
setting? No Yes No Yes

Scale optimization Variable Room Variable
Open-source? Yes No Yes No
Measurable 
dimensions Yes Yes Yes Yes

The field of application is also important for metrological measurement purposes on top of 
the system and software used. Example case studies from real life include measurements 
and their reconstruction in biomedical and industrial infrastructure components such as 
pipes (Bahnsen et al., 2021, Chiu et al., 2019). Among these studies, it was proven that 
repeatable body scanning data can be achieved both by time-of-flight (Microsoft Kinect 
V2) and stereoscopic vision (Intel Realsense D435) based 3D cameras, and using rotating 
camera rigs reduce operator-induced errors (Chiu et al., 2019). Still, time-of-flight based 
3D cameras generated more accurate point clouds than stereoscopic vision. Similar 
superiority between time-of-flight (CamBoard pico flex) and stereoscopic vision (Intel 
Realsense D435) based 3D cameras was reported by a published study, which investigated 
sewer pipes both in a laboratory set-up and an outdoor set-up (Bahnsen et al., 2021).  

CONCLUSION 
Low cost 3D cameras, which have affordable prices, is of great interest for various 
applications including metrological measurement and inspections. Although they are 
produced by many different manufacturers, only a few working principles are employed 
such as stereoscopic vision, structured/coded light and time-of-flight. Benchmarking the 
difference of these 3D camera categories is a common research question and the answer is 
not straightforward. On top of these working principles, other specs of these cameras may 
influence accuracy and repeatability. Furthermore, the type of application and means of 
support, such as rotating tables or used software, may alter the results. Like other non-
contact measurement techniques, these also suffer from the lack of standards. Additional 
research is still needed to asses the capabilities of these 3D cameras and to identify 
optimum measurement set-up and parameters.   
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Abstract 

Harsh working conditions of turbine blades lead to various types of unexpected failures 
such as creep, fatigue, corrosion and wear. Therefore, detachable blades are designed and 
connected to the turbine discs with fir-tree root geometries. These high precision blades are 
often produced with single crystal casting and machined with creep feed grinding. A 
common method to hold these blades is to clamp them from airfoil surfaces with pin 
fixtures. Despite the fact that the improper design of these fixtures may cause unacceptable 
errors during manufacturing phase, and thus scrap these costly parts produced with 
advanced manufacturing techniques, insufficient attention has been given to design 
methodology of these fixtures. In order to fill this research gap, this study focuses on the 
design methodologies of these turbine blade manufacturing and inspection fixtures. In this 
regard, the overview of turbine blade design, manufacturing and inspection is given 
together with their relations. Essential part holding methodologies are presented including 
encapsulating and pin fixtures. Details of pin fixture design principles are discussed with 
special consideration for pin-to-blade interface and layout of these pins. Finite element 
method and optimization techniques are described in detail for deformation and modal 
analysis as the result of clamping and cutting forces. Employed software are highlighted 
along with the necessary material properties as well as boundary condition and mesh 
utilizations. Testing and verification practices are exemplified and industrial application 
cases are emphasized. 

Keywords: Turbine Blade Manufacturing, Creep Feed Grinding, Inspection, Fixture 
Design, Finite Element Method. 

INTRODUCTION 
Gas turbines, which have a diverse utilization from energy to aviation industries, employs 
open Brayton cycle to ignite a compressed air with fuel addition and extract the necessary 
energy by expanding gas products through a rotary turbine. In this respect, simple 
mechanical arrangement of gas turbines consists of two main rotating modules, a 
compressor and a turbine, and one or more combustion chamber (Soares, 2011). However, 
this simplicity does not apply to all aspects due to service problems arising through thermal 
and mechanical reasons. These problems are mostly seen in turbine blades in the form of 
microstructural changes, cracks, erosion, creep and fatigue due to harsh working conditions 
affected by high centrifugal forces, oscillating gas pressure, temperature gradients, rotor 
vibrations and chemical attack of burned gasses (Firrone et al., 2015, Poyraz et al., 2014, 
Rani et al., 2018). This situation leads to use of turbine blades as separate components from 
rotor discs, in order to facilitate easy removal of used blades, and thus easy maintenance of 
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engine.  
Fastening of turbine blades to rotor discs may have various arrangements under different 
categories such as internal groove, straddled, pinned and axial entry (Naumann, 1982). If a 
reach to internal cooling channels of the blades is needed such as high-pressure turbine 
blades, axial entry type may be preferred to open the passage ways for cooling air (Logan, 
2003).  
Axial entry type blade fastening design has also sub categories such as laval, fir-tree and 
welded. Among these sub categories fir-tree roots receives the highest rating in terms of 
strength (Naumann, 1982). This is due to several reasons such as decreasing the normal 
force by dividing the force components through angular mating faces and sharing of load 
by multiple fir-tree notches. However, this preferred fastening design has some drawbacks 
and one of the major disadvantages is its sensitivity to manufacturing tolerances. In this 
context, reported manufacturing tolerances are within the level of 20 μm in pressure 
surface profiles and surface quality need is also between Ra 1.6 μm to Ra 3.2 μm (Moneta 
et al., 2015). 

Manufacturing of Turbine Blades 
Turbines blades are designed considering the above-mentioned issues and this leads to use 
of special materials and manufacturing techniques. In this regard, raw parts are produced 
from special super alloys with directional solidification or single crystal investment casting 
process to enhance high temperature mechanical properties parallel to axis of centrifugal 
forces (Barth et al., 1977. In most cases, airfoil surfaces are used in as-cast condition and 
mating / functional features such as fir-tree profile, root end, shoulder, blade tip, or trailing 
edge are finished machined with several techniques. 
Non-conventional techniques used for turbine blades among with grinding include Electro-
Chemical Machining (ECM) mostly for free form surfaces, Electro-Discharge Machining 
(EDM) or Laser Process for hole drilling and Wire EDM (WEDM) for fir-tree profile 
manufacturing (Wilk and Tota, 2007). However, grinding and especially Creep Feed 
Grinding (CFG) is still widely employed for fir-tree profile manufacturing due to efficient 
process characteristics resulting in high part quality and low cycle times (Klocke et al., 
2012, Zelinski, 2018). Figure 1 shows cycle time benchmark of a sample Inconel 718 blade 
root geometry considered fabricated by CFG, WEDM and milling (Poyraz et al., 2019). 
The units of the cycle time are in seconds (s). 

Figure 1. Cycle Time Benchmark of a Sample Inconel 718 Blade Root Geometry (Poyraz 
et al., 2019) 
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Initially introduced in 1970s, creep feed grinding (CFG) is a high stock removal abrasive 
process to take large depths of cut in one pass with a slow feed (Salmon, 1979). Having 
further advantages for its fine tolerances and smooth surface finish, CFG is a common 
method for machining complex profiles in super-alloy components for aircrafts and gas 
turbines (Mohamed et al., 2013). The advantages gained with this technique can be 
expanded by optimizing various process variables such as grinding parameters, grinding 
wheels, fixtures and coolant (King and Hahn, 2012, Grigoriev et al., 2014). 

Overview of Turbine Blade Fixtures  
Due to geometrical reach reasons, fixtures used for turbine blade grinding need to clamp 
the part from surfaces which will not be generated during grinding process itself. Other 
considerations such as transforming of casting datums to finish part and reducing the 
number of set-ups lead to selection of airfoil surfaces as clamping locations of those 
fixtures. These fixtures have to be designed carefully, knowing that they should maintain a 
positional error less than 10 μm under an applied force of more than 1000 N (Gameros et 
al., 2017). The fixtures developed to meet all the mentioned requirements can be classified 
under two main groups. 
In the first group, a common practice is to use encapsulated fixtures for turbine blade 
grinding (Gameros et al., 2017, Wang et al., 2015). These fixtures hold the workpiece in an 
encapsulation media which is in liquid state during workpiece immersion and solidified 
just after. Low temperature melting alloys such as Bismuth or electro rheological can be 
used as encapsulation media (Gameros et al., 2017). However both techniques have 
common drawbacks such as environment-health-safety risks, quality issues and long set-up
times (Wang et al., 2015). 
For these reasons, mechanical solutions are of interest such as holding the blades from 
airfoil surfaces through pins. In this respect, six-point pins are widely employed for airfoil 
surface which is described in the reference standard to establish datums for complex parts 
(Standard, ASME Y14.5) In accordance with the related standard three of these six pins are 
located on airfoil surfaces, two are located on airfoil edges and one is located on airfoil 
platform.  
Although mechanical solution eliminates several risks and benefits from international 
standards in general terms, there are still challenges to be overcome for designing these 
fixtures. One important aspect is the placing of three pins on airfoil surface without 
deforming the thin geometry. 
This paper contributes to scientific knowledge base by presenting the details of pin fixture 
design principles with special consideration for pin-to-blade interface and layout of these 
pins. Finite element method and optimization techniques are described in detail for 
deformation and modal analysis as the result of clamping and cutting forces. Employed 
software are highlighted along with the necessary material properties as well as boundary 
condition and mesh utilizations. Testing and verification practices are exemplified and 
industrial application cases are emphasized. 
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TURBINE BLADE FIXTURE DESIGN AND ANALYSIS 
Turbine blades are designed in a manner to fulfill functional expectations. In this context, 
the airfoil has a twisted free-form shape with smooth transitions on leading and trailing 
edges. The airfoil is extended from platform to shroud and the term span length is used for 
this longitudinal dimension. Other geometrical term used for the transverse dimension is 
chord length. Figure 2 shows main geometrical features of a demonstrator turbine blade. 

Figure 2. Main Geometrical Features of a Turbine Blade. 
These slender turbine blades, which have a irregular and complex geometry due to bow
and twist angles, should maintain tight tolerance levels in order to reach their functional 
goals, and for this reason, researchers and engineers should pay sufficient attention to 
engineering activities during manufacturing planning and fixture design stages. In this 
regard, locating the turbine blades in a well-defined reference frame may help to facilitate 
consistency between manufacturing, inspection and assembly operations. However, the 
irregular and complex geometries of turbine blades make it difficult to locate them in a 
reference frame. At this point, application of datum targets will be useful to establish a 
reference frame, and International Standards (ASME Y14.5) recommend the use of 3-2-1 
location method to attain this goal. Using 3-2-1 location method can constraint any part to 
datum targets and cancels all degrees of freedom (X,Y,Z) gradually. In the scope of 3-2-1 
method, positioning the first 3 points on the largest surface of the part as far as possible 
from each other may ensure the stability of the system and measurement. In the case of 
turbine blades, convex or concave surfaces (See Figure 2) may be used as a ground for the 
first 3 points. The second 2 points can be placed on the second largest surface or feature of 
the part geometry, and most preferably, this should be perpendicular to the first surface. 
Leading or trailing edges can be employed as a ground for the second 2 points for turbine 
blades. Finally, the last 1 point could be placed on a surface or feature of the part geometry, 
and this should be perpendicular to the first two surface or features. This principle is 
perfectly observable in an industrial patent published by United Technologies Corporation 
and shown in Figure 3 (Dwyer, 2000). In Figure 3, first 3 points are indicated by numbers 
73, 76, 78, second 2 points are indicated by numbers 74,79, and last 1 point is indicated by 
the number 72. 

Mechanical Design 
Following to geometrical considerations on turbine blades and their referencing, it is 
important to understand the working principles and functionality. As defined by Maloney 
et al. (2008), a generic workflow for turbine blade fixturing starts by mounting the fixture 
to the grinding, milling or inspection machine table by the help of bolt pattern at the 
bottom of the fixture. In the next step, the blade is positioned in the fixture and clamped by 
the help of manual, hydraulic or electrical energy.  
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Figure 3. Application Example for 3-2-1 Location Method on Turbine Blade Fixtures 
(Dwyer, 2000). 

The user needs from the turbine blade fixtures include but not limited to ease of use, 
stiffness, repeatability, precision, low cost and lightweight. A stiff, repeatable and precise 
turbine blade fixture should withstand the machining forces without moving, should 
eliminate or at least decrease the risk of plastic deformation and thermal expansion 
(Maloney et al., 2008). Decreasing the risk of plastic deformation may be possible by 
employing proper fixture components, such as pins, wedges, inverted cones, in turbine 
blade contact faces and also sensitive locking mechanisms including screws, torque 
wrenches and pneumatic exciters. Among the alternative fixture components, pins may 
pose several advantages such as aforementioned placement accuracy, ease of use and 
loading time. Figure 4 a sample fixture design employing pin like components on turbine 
blade contact faces.  

Figure 4. Mechanical Design and Details of a Sample Turbine Blade Fixture by Wu et al. 
(2020) Under Creative Commons BY-NC-ND 4.0 License 

Analysis 
Workpieces, like slender and freeform turbine blades, are prone to structural deformation 
and vibration under dynamic milling or grinding forces. The deformation during machining 
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can alter the final dimensions of the blades to make them scrap or even more, may introduce 
some residual effects like internal stresses. Eliminating these risks can be costly when 
experimental tests are employed as sole countermeasure. In this respect, simulations can be 
conducted via Finite Element Method (FEM) software packages to reduce experimental 
costs. However, it is important to provide accurate inputs for FEM software to have reliable 
analysis. In addition to this, the interpretation of the results is also paramount in order to 
derive useful actions for improving turbine blade fixture design. Two types of FEM 
simulations as static and modal are observable among previous publications (Maloney et al., 
2008, RadhaMadhavi et al., 2014, Wang et al., 2008, Wang et al., 2015, Wu et al., 2020, 
Zhang et al., 2016).  

The main goal of the static analysis is to define deformations of turbine blade during 
clamping or machining steps. As mentioned in mechanical design section, clamping is 
necessary and it should support the turbine blade so that the workpiece withstands 
machining forces without moving away. Clamping forces are applied to locating pins prior 
to machining and these pins are pushed against blade surface. After the machining starts and 
cutting forces are generated, the contact between the clamped pins and blade surface halts 
the movement of the workpiece with the help of friction. Although elastic clamping 
deformation can be seen up to a certain level, improper operation or unreasonable 
magnitude of these forces may lead to further problems such as plastic deformation (Wu et 
al., 2020). The magnitude of these forces may vary according to turbine blade material, and 
reported values from the literature are between 200 N – 3000 N (Maloney et al., 2008, 
RadhaMadhavi et al., 2014, Wu et al., 2020).  

During the machining stage, clamping forces retained, and generated cutting forces are 
added on top of these (Wang et al., 2008). In the case of CFG, forces are generated as a 
result various of factors such as sliding force, ploughing force and chip formation force 
(Mishra and Salonitis, 2013). These forces are generally originated through interaction 
between abrasive grits (grains) and workpiece. Two different classifications are accepted for 
presentation of grinding force components. In the first classification the force components 
are separated as tangential and normal, and in the second one they are separated as 
horizontal and vertical. However, the tangential component can be assumed to be equivalent 
to horizontal one due to geometrical relationships between large wheel diameter dimensions 
comparing to the depths of cut. Among two force components, tangential acts parallel to the 
direction of cutting speed while the normal acts in the perpendicular direction (see Figure 5). 
The tangential force is typically half of the normal force while grinding ferrous alloys with 
conventional and superabrasive wheels, and the same ratio could be as low as one-third to 
one-fifth, while grinding harder materials like carbides and ceramics (Ghosh et al., 2008). 

Figure 5. Cutting Force Components During Creep-Feed Grinding by Kovač and 
Gostimirović (2018) Under Creative Commons Attribution 3.0 Unported License

Considering the fact that slender turbine blades are clamped firmly via related fixture 
components, such as pins, their displacement can be assumed as zero around the clamping 
locations (Wang et al., 2015). Since the displacement is zero around clamping locations and 
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various machining forces are applied on the root, the deflection characteristics of the blade 
may present a similar trend to a cantilever beam. In certain cases, and depending on the part 
material and process parameters, deflection values can reach to magnitudes as high as 0.16 
mm (Wang et al., 2015) which is undesirable for the quality demanding turbine blades. FEM 
studies are of significant importance to eliminate this risk, but sufficient attention should be 
paid for FEM studies in order to achieve correct results. This could be succeeded by 
maintaining proper Boundary Conditions (BC) during FEM set-up. While setting-up the BC 
for FEM, most of the fixture components are treated as rigid bodies, since it is less likely to 
observe considerable deformation on these components. Still, locator pins, which stop the 
motion of the turbine blade, can be defined as spring elements in order to consider their 
deformation (Wu et al., 2020). When the turbine blade itself is unconstrained before the 
contact is maintained, a numerical singularity may be observed and could be eliminated by 
assigning a spring element with a small stiffness (Wang et al., 2008). Grinding or milling 
forces can easily be applied to the root feature by assuming those to be evenly distributed 
loads or uniform pressures (RadhaMadhavi et al., 2014).  

Stiffness of the fixture blade system can be assessed via tests or FEM modal analysis. In the 
scope of modal analysis, the effect of locator pins layout and clamping forces can be 
evaluated. Wu et al. (2020) showed that the natural frequency of the blades obtained by 
modal analysis has a convergence of 5% to the physical tests. The natural frequency values 
obtained by modal analysis exhibit an increase with the increasing clamping force. For 
example, the natural frequency is approximately 795 Hz in the case of 200 N clamping force 
and it goes up to 870 Hz for 800 N (Wu et al., 2020). However, these results show that the 
increasing rate between natural frequency and clamping forces are not directly proportional. 

After properly setting up the boundary conditions, numerical discretization should be 
conducted by generating mesh elements for the bodies or surfaces. But, simplification of 
geometries is highly recommended prior to mesh generation (Wang et al., 2008). Examples 
to these simplifications include but not limited to deleting of faces which have less influence 
on analysis results or closing holes if there are any. Tetrahedral elements are mostly used 
during mesh generation which have the ability to discretize any solid body or surface with 
an irregular and complex geometry (Wang et al., 2008, RadhaMadhavi et al., 2014, Wang et 
al., 2015, Wu et al., 2020). On the other hand, structured mesh elements such as wedge, 
brick or hexahedral can still be employed for simple geometries of fixture components.  

Ansys FEM software package is used in most of the studies and employed material 
properties include density, elasticity modulus and Poisson’s ratio (Wang et al., 2008, Wang 
et al., 2015, Wu et al., 2020). 

CONCLUSION 
High precision turbine blades, which are connected to turbine discs via fir-tree roots are 
machined with creep feed grinding or alternatively with milling and wire electric discharge 
machining. In any of the circumstances, they should be fixed from surfaces which will not 
be generated during grinding/milling/WEDM process itself. Other considerations such as 
transforming of casting datums to finish part and reducing the number of set-ups lead to 
selection of airfoil surfaces as clamping locations of those fixtures. Mechanical fixtures are 
preferred by not having any issues regarding environment-health-safety risks. For these 
mechanical fixtures, applications of pins with the utilization of 3-2-1 datum reference 
frames are common among published literature. However, researchers still need to focus on 
eliminating various risks including blade deformations and vibrations. In this scope, fixture 
design simulations using finite element method software offers a low-cost solution for the 
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initial design review phase. Further actions include physical testing in order to see the 
performance of these fixtures. 

On the other hand, there are still some issues which lack necessary consideration among the 
published literature. Although pins are utilized with the application of 3-2-1 datum reference 
frames, there is no research on the exact layout of these pins and the distances of the pins to 
each other or to certain blade regions such as leading or trailing edges. Within the published 
literature, researchers have conducted the analysis and simulations just for one set of pin 
positions. Moreover, there is no integrated study which accounts for the clamping induced 
deformations, cutting force influences and vibrations at the same time. Furthermore, there 
are only a few studies which support the analysis with physical tests. Filling the mentioned 
research gaps with prospective studies could contribute to scientific knowledge and may 
offer benefits to quality demanding aerospace industry.  
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ABSTRACT 

Public Green Infrastructure (GI) plays very critical role in urban environmental management 
as it adds to the beauty of the environment, control floods, creates environment for relaxation 
amongst other multiple benefits. The study evaluates the impact of green infrastructure 
upgrade in Osogbo municipality with a view to improving the environmental quality and 
general well-being of the people. Primary data were obtained from residents of Osogbo who 
were stratified into traditional core, intermediate and new areas while secondary data were 
gotten from conventional sources. 244 copies of questionnaires were administered on the 
residents using systematic sampling and the data collected were computed for the 
Environmental Quality Index (EQI) to evaluate the impact of GI on the social and economic 
wellbeing of respondents. Satellite imageries for the study area were processed geospatially 
to evaluate the impact of land use changes of GI. Findings revealed that respondents rated 
‘good air quality’ of GI 1st with EQI value of (4.13) which is a pointer to the important role of 
GI as air purifier.  Findings also show further  that ‘walking’ and ‘recreation’ were ranked 2nd

with EQI of 4.11 each while ‘quality of the environment’ was rated 3rd with EQI of 4.09, 
which are all indicators of satisfactory wellbeing and quality of life of residents. Results of 
land use/land cover classification reveals that green infrastructure was reduced by -11.6% 
from 2011-2019 while built up areas increase by +21.1% in the same period which could be 
attributed to human interferences. This study therefore, concludes that variables such as air 
quality, promotion of walking, recreation, quality of the environment, revenue generation and 
beauty of the environment that were used to measure quality of life, all had positive impacts 
on the living and working environment of the people of Osogbo. The study recommended 
that green infrastructure should be given more attention and awareness through 
environmental education for it has the propensity to improve social well-being of the people 
for a sustained urban environment.  

Key words: Green infrastructure, land use change, social wellbeing, sustained urban 
management. 
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INTRODUCTION 

Infrastructure is defined as the basic structures and facilities necessary for the efficient 

functioning of a given geographical area. Green infrastructure has no generally accepted 

definition but it is usually referred to as combined structures, positions, connectivity and 

types of green spaces which together enable delivery of multiple benefits as goods and 

services (Forest Research, 2010). It can confidently be said that green infrastructures are 

interconnected networks of green spaces that conserves natural ecosystem functions and 

provide associated benefits to human populations (Benedict and McMahon, 2002). It is also 

referred to as an ecological framework needed for environmental, social, and economic 

sustainability that differs from conventional approaches to open space planning (Benedict 

and McMahon, 2002).  

According to Weberet al., (2006) green infrastructure refers to abundance and distribution of 

natural features in the landscape which in addition to supporting ecological processes, 

contributes to human health and wellbeing. Green infrastructure is also presented as the 

integration and interaction of different services and benefits on the same area, notably 

through the use of the term multi-functionality which means having more than one function 

through appropriate management of the same piece of land (Davies et al. 2006).  

As defined in structural terms by (Ortega-Alvarez and MacGregor-Fors, 2009) green 

infrastructure is a group of components that work together to maintain a network of sites 

supporting ecological and social processes. The health benefits derived from green 

infrastructure are not just limited to the local levels, but also at neighborhoods, cities and 

regional levels which affect the quality of life of the people. Some out of the many potential 

health benefits that the green infrastructure has had on the people include the following: 

improvement of psychological health and mental well-being of both young and old people, 

increased life expectancy and reduced health inequality and uncertainty, improvement in the 
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level of physical and sporting activities for both young and old, male and female, increase in 

economic activities etc. Forest Research, (2010) observed that it is believed today that more 

than 50% of the world’s populations are inhabitants of urban settlements, making urban 

areas the most common habitats for people, as the growth in the number of urban dwellers 

increases, so also, the cities are expanding and increasing in size and population and putting 

more pressure on the depletion of GI (Sandstrom, 2009) 

Public green spaces also act as a filter to improve air quality, in this case vegetation has a 

great contribution to improve air quality through removal of gaseous substances like 

carbondioxide and dust related pollutants. Certainly, improvements in air quality due to 

vegetation has a positive impact on physical health with such obvious benefits as decrease in 

respiratory illnesses; various medical studies have upheld that people having greeneries, or 

by viewing green space for a few minutes reduces stress which is has been demonstrated 

with hospital patients and the general public. Thus, the connection between people and 

nature is significant and strong for everyday living, work productivity and general mental 

health. (Martin et al., 2013) 

Greater reductions in blood pressure were observed to be one of the benefits of having 

green areas around, it has also been demonstrated that plants in the workplace reduce stress 

levels as they help with relaxation and serene, quiet environment.  The health benefits of 

regular walking have been widely reported to be beneficial to health, it was also observed 

through researches and literature reviews that walking can contribute to reduction of coronary 

heart disease and type diabetes (Mikias, 2015). It was at the backdrop of all these that this 

study was conceived to evaluate the impact of green infrastructure upgrade in Osogbo 

municipality on the environment and general well-being of the citizenry.  

CONCEPTUAL CLARIFICATIONS   
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Infrastructure: Infrastructure are capital assets that contribute to a productive economy 

(EC, 2013) and include transportation which include road, rail, air and water transport, 

energy, communications, water, waste management, health, financial and social 

infrastructures.

Green infrastructure: Benedict & McMahon (2002) define Green Infrastructure (GI) as an 

interconnected network of green space that conserves natural ecosystem values and 

functions and provide associated benefits to human populations.

Quality of life: Quality of Life is a worldwide phenomenon concerning billions of people in 

developing and developed countries even at the beginning of the 21st century. Although it 

has many dimensions, ranging from physical, psychological to environmental, the role of 

economic factors is undeniably decisive in raising its level. Some of the physical and 

environmental importance of green infrastructure is the beautification and purification of the 

environment, its psychological importance is that it helps to calm the mind and body by 

maintenance of clean, quiet and serene environment (Janssen, 2019).  

The concept of quality of life has three main characteristics: First, it reflects the 

individuals’ life situations and their perceptions rather than a country’s quality of life; 

secondly, it is a multidimensional concept, covering multiple life domains such as housing 

conditions, education, employment, work-life balance, access to institutions and public 

services, and their interplay; and finally, it brings together objective information on living 

conditions with subjective views and attitudes to provide a picture of overall well-being in 

society (Shucksmith, et al., 2009). 
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Figure 1: Green Infrastructure Framework Diagram 

Source: Millennium Ecosystem Assessment, (2005) 

The Green Infrastructure Framework consists of five main blocks each one 

corresponding to a specific function or bundle of functions. Each block is directly or 

indirectly linked to the others to mark the interrelation and interconnection between the 

various functions and benefits related to GI following the guidelines from the Millennium 

Ecosystem Assessment. The framework recognizes the importance of the scale at which 

land-use planning is undertaken and supports the idea of having the same approach and 

bundle of functions applied at different spatial and temporal scales (Figure 2) 
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Several Studies have been undertaken on Green Infrastructure amongst which include 

Molla (2015) on the value of urban green infrastructure and its environmental response in 

urban ecosystem. Similarly, Saratu (2016) examined the impact of GI in Kosofe Local 

Government Area of Lagos, “the Green Initiative” in Nigeria. Dipeolu, (2015) worked on 

Green Infrastructure for Climate Change Amelioration in Nigeria, which focused on “the 

assessment of the impact of green infrastructure towards mitigating the various challenges 

imposed on the environment by climate change in Nigeria”. The study observed that the 

presence of green infrastructure as carbon sink and multifunctional ecosystems capabilities 

which could go a longer way to tackle various challenges emanating from climate change. It 

recommended more programs for green infrastructure planning and implementation in 

Nigeria urban centers by the government and other stakeholders, more stringent measures by 

the government to control deforestation and more awareness campaign for the citizens to 

desist from activities that depletes the ozone layer and as well encourage the protection of 

viable greenery in the environment.  

Popoola (2016), worked on users’ perception of urban parks and green networks in 

Ibadan and recommend appropriate measures for mitigating the current challenges affecting 

the identified gardens and parks. The study also identified challenges, and the potential roles 

of urban gardens improving the Ibadan cityscape. It further recommended that city planners, 

urban managers, and public authorities should commence a process of revitalizing the 

existing urban gardens and also establish a new garden with a view toward exploring their 

economic and ecological benefits.  

Studies on GI in Osogbo in the time past focused mainly on the Osun-Osogbo groove, 

particularly on the plant and animal species present in the groove, the cultural heritage of the 

groove and the Osun River. This study seeks to fill the gap of the changing perception of 

people towards the importance and the roles of public green infrastructure upgrade in 
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Osogbo municipality in beautification of the environment, flood control, leisure, purification 

of the atmosphere, with a view to improving the economy, environmental quality and 

general well-being of the people (Plate 1). 

Plate 1: The aerial view of Osogbo identifying the public green infrastructure with focus on 

Osun-Osogbo Groove and Freedom Park. 

Source: Google Earth, 2019 

STUDY AREA 

Osogbo is the capital of Osun state, South-west of Nigeria. It is about 88 kilometers 

by road northeast of Ibadan, 100 kilometers by road South of Ilorin and 115 kilometers 

northwest of Akure (Eades, 1980). It is situated between Longitudes 4˚ 28’ 43’’ and 4˚ 40’

12’’ East and Latitudes 7˚ 42’ 10’’ and 7˚ 51’ 10’ North (Figure 1.2). It is bounded at almost 

equal distance from the following towns; Ilesha (32km), Ile-Ife (48km), Iwo (48km), Ikire 

(48km) and Ila-Orangun (46km) (Eades, 1980). It is a vast area with an extent in excess of 

4700 hectares with an existing thickly populated urban area and the Postal Code of the area 

is 230. Osogbo was founded in the late 17th century between 1650 and 1700 and became the 

capital of Osun state in 1991. The city seats at the headquarters of both Osogbo local 

government council (Osogbo South), Olorunda local government council (Osogbo North), at 
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Okebaale and Igbonna respectively. Osogbo consists of 3 local governments, Olorunda, 

Osogbo and Egbedore Local government area.   

RESEARCH METHODOLOGY 

The data for the study was gotten from primary and secondary. The sampling 

procedure for the study made use of questionnaire, field Survey, and Geographic Information 

System (GIS), personal observation, and face to face interview. The study area was stratified 

into Traditional Core (Oja Oba, Isale Osun), Intermediate Zone (Olaya/Alekwodo, Orita 

Sabo, Ayetoro) and New areas (GRA, Agunbelewo and Dada Estate). The streets were 

identified in each sampling strata through the use of “Google earth” imagery. A total number 

of 224 copies of questionnaires were administered systematically on each chosen household 

head at an interval of 5 houses and at an interval of 5 streets from each other in each chosen 

stratum to collect information on the socio-economic characteristics of the respondents, 

importance of GI, their knowledge, use and impacts of public green infrastructure on the 

environment and quality of life. Similarly, direct interviews were conducted with the people 

around the areas surrounding Freedom Park and Osun-Osogbo groove and observations were 

made on the way services were rendered by the public green infrastructure operators and the 

kind of facilities available for recreational purpose. The data collected was analyzed with the 

aid of Statistical Package for Social Science (SPSS) and computations of Likert on 5 point 

scale for the Environmental Quality Index (EQI) to evaluate the awareness and quality of 

green infrastructure by respondents. Satellite images for the study area were processed 

geospatially to evaluate the impact of land use changes on  GI. Secondary data was obtained 

from Google Earth; newspapers, magazines, thesis, text books, internet, journals literatures 

and other conventional sources. 
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RESULTS, DISCUSSIONS 

Results in Table 1 show the socio-economic characteristics of respondents of public 

green infrastructure upgrade in Osogbo.  The result shows that 54.5% of the respondents were 

male, while 45.5% were female. Generally, more males are involved in outdoor recreational 

activities than females.  The results in table 1 reveals further that 32.4% of the respondents 

were between 31 to 40 years of age, 31.1% were between 21 to 30 years, 16.4% were 

between the ages of 41 to 50 years, 12.5% were between 51 to 60 while the respondents that 

were of age 20 and less accounted for 5.8%. This implies that most of the respondents 

interviewed were youths and actively involved in recreation activities. Similarly results in 

table 1 shows that 42.2% of the respondents had secondary education, 41.6% had tertiary 

education, 11.5% had primary education while 5.3% had no formal education. The level of 

education has a lot of influence on the attitude of the respondents on green infrastructure in 

terms of maintenance, patronage and environmental consciousness. Results in table 1 also 

shows that 39% earned ₦19,000 to ₦29,000, 33.6% earned less than ₦18,000, 16.1% earned 

₦30,000 to ₦40,000,  6.7% earned ₦41,000 to ₦50,000 while 2.2% earned ₦51,000 to 

₦60,000 and above ₦61,000 respectively. It could be noted that the majority of the 

respondents gave their monthly income to be between ₦19,000 to ₦29,000. Income is so 

important as it determines the amount spent on leisure and recreation, for experience has

shown that in this part of the world if the earnings are small the tendency will be that people 

may use time meant for leisure and recreation looking for money.  
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Table 1: Socioeconomic Characteristics of GI respondents 

Gender Educational level
Response Frequency Percentage

Response Frequency Percentage Primary 28 11.5%
Male 133 54.5% Secondary 103 42.2%
Female 111 45.5% Tertiary 100 41%
Total 244 100 No Formal 13 5.3%

Total 244 100
Age Frequency Percentage Monthly income
Less than 20 12 4.9% Response Frequency Percentage
21-30 76 31.1% Below 18,000 82 33.6%
31-40 79 32.4% 19,000-29,000 95 38.9%
41-50 40 16.4% 30,000-40,000 39 16%
51-60 31 12.7% 41,000-50,000 17 7%
61 and above 6 2.5% 51,000-60,000 6 2.5%
Total 244 100 61,000 and above 5 2.0%

Total 244 100
Source: Author’s Fieldwork, 2019

Table 2: Ranking of Available facilities in the public green infrastructure 

S/N VARIABLES RANKING F(NR) SWV MWV RANKING
5 4 3 2 1

1. Security 175 288 138 28 0 222 629 2.83 3rd

2. Parking space 280 240 66 34 11 220 631 2.87 2nd

3. Secured parking 145 344 102 24 4 223 619 2.78 4th

4. Lighting 275 212 150 10 2 204 649 3.18 1st

5. Chairs for sitting 160 284 99 36 10 224 589 2.63 6th

6. Games and other 
sporting 
activities

315 148 84 66 4 224 617 2.75 5th

7. Shed to prevent 
direct sunlight

110 184 135 96 4 224 529 2.36 8th

8. Toilet facilities 120 220 108 88 6 224 542 2.26 9th

9. Sanitation 160 304 111 32 3 224 610 2.42 7th

Total 24.08
Mean of ∑MWV/n =24.08/9 = 2.68 
Source: Author’s Fieldwork, 2019 

Results in table 2 shows the adequacy of facilities in the public green infrastructure in 

the study area. The Likert scale 1-5 was used to weigh the adequacy of the facilities present 

in the public green infrastructure in the study area. This was done by attaching values of 

weight to different degree of responses as shown: Very adequate (5), fairly adequate (4), 

adequate (3), inadequate (2), and grossly inadequate (1). The Summation of Weighted Value 

(SWV) was obtained by summing up the product of the total numbers of responses to each 
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variables and the weight attached to each rating i.e. (a x 5) + (b x 4) + (c x 3) + (d x 2) + (e x 

1). The mean used in the course of computation was also obtained by summing up the Mean 

Weighted Value (MWV) and dividing it by the total number of variables. It was observed in 

table 2 that provision for ‘lighting’ had the highest mean weighted value of 3.18.  This 

implies that lighting was adequately provided in the public green infrastructures in Osogbo, 

the facility that followed next in the ranking scale is ‘parking space’ with weighted value of 

2.87 and this denotes that the level at which parking space was provided for visitors and users 

of public green infrastructure was adequate. Also, the weighted value for ‘security’ amounted 

to 2.83 which shows that it was also adequate, the weighted value of ‘secured parking’ also 

amounted to 2.78 meaning that it was adequate, the provision for ‘games and other sporting 

activities’ weighs up to 2.75 which denotes that it was adequate, also ‘chairs for sitting’

provided for the visitors and users of public green infrastructure weighed 2.63 which shows 

that it was also adequate. Similarly, facility such as ‘sanitation’ was ranked 7th and weighted 

value was 2.42, ‘shed from direct sunlight’ was ranked 8th and with weighted value of 2.36, 

‘toilet facilities’ were ranked 9th with a weighted value of 2.26 which all signify that they 

were all inadequate.  

The planning implication is that facilities which ranked below the mean average 

(∑MWV) of 2.68 were significantly low and therefore, needs urgent attention to improve on 

their quality to give GI a boost for it has the propensity to improve on the quality of life of 

residents which was in concordance with findings of Martin et al., 2013.  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 985 June 1-2, 2021



 

TABLE 3: Environmental Quality Index (EQI) of public green infrastructure 
VARIABLES RANKING F(NR) SWV MWV RANKING

5 4 3 2 1

1. Quality of the 
environment

350 468 15 24 7 211 864 4.09 3rd

2. Health 
enhancement

290 428 30 52 9 210 809 3.85 9th

3. Air quality 440 384 9 32 8 211 873 4.13 1st

4. Beauty of the 
environment

415 348 15 36 16 209 830 3.97 5th

5. Recreation 480 344 6 22 16 211 868 4.11 2nd

6. Carbon sink 220 364 111 44 16 210 755 3.59 17th

7. Flood control 255 408 63 40 16 210 782 3.72 13th

8. Stress reduction 210 364 132 38 10 207 754 3.64 15th

9. Cleanliness of 
the environment

360 360 27 64 8 211 819 3.88 8th

10. Promotion of 
well being 

320 384 54 36 15 211 809 3.83 10th

11. Revenue
generation

400 356 51 30 10 211 847 4.01 4th

12. Noise reduction 230 232 171 72 9 206 714 3.47 18th 

13. Enhancement of 
the physical 
environment and 
activities

340 336 75 54 7 211 812 3.85 9th

14. Promotion of 
walking 

470 304 63 22 9 211 868 4.11 2nd

15. Community 
gathering

300 264 165 40 10 211 779 3.69 14th

16. Quiet meditation 295 280 138 38 17 211 768 3.64 15th

17. Playing ground 280 232 165 102 8 211 787 3.72 13th

18. Swimming pools 65 140 414 44 2 210 665 3.16 20nd

19. Flower gardens 230 340 135 36 14 208 755 3.62 16th

20 Games and 
playground 

305 236 225 24 3 210 793 3.77 12th

21. Social functions 315 220 240 22 2 211 799 3.79 11th

22. Modification of 
the micro 
climate

120 396 156 42 15 211 729 3.45 19th

23. Channelization 
of the area

270 376 66 44 17 209 773 3.69 14th

24. Parking facilities 390 332 45 38 16 211 821 3.89 7th

25. Standard of 
living

340 428 24 24 16 211 832 3.94 6th

Total 94.61
Mean of ∑MWV/n = 94.61/25 = 3.78

Source: Author’s Fieldwork, 2019 
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Table 3 shows the Environmental Quality Index (EQI) of facilities in the public green 

infrastructure in the study area . Likert scale on scale 1-5 was used to weigh the impact of 

public green infrastructure on the quality and standard of living of people in the study area 

and facilities present. This was done by attaching values of weight to different degree of 

responses as follows: very satisfied (5), satisfied (4), fairly satisfied (3), not satisfied (2) and 

neutral (1).  

The Summation of Weighted Value (SWV) was obtained by summing up the product 

of the total numbers of responses to each variable and the weight attached to each rating i.e. 

(a x 5) + (b x 4) + (c x 3) + (d x 2) + (e x 1). The mean used in the course of computation was 

also obtained by summing up the Mean Weighted Value (MWV) and dividing it by the total 

number of variables. It was observed in table 3 that the ‘quality of air’ had the highest mean 

weighted value of 4.13.  This implies that respondents were satisfied with the quality of air 

which has improved the quality of living in terms of health and purified atmosphere which 

was in tandem with findings of Waber et al., 2006 and Martin et al., 2013. ‘Recreation’ and 

‘promotion of walking’ were both rated 4.11 and this denotes that the level at which 

‘recreation’ and ‘walking’ is being promoted as a result of the presence of upgraded public 

green infrastructure is satisfactory as they are both ranked 2nd on the ranking scale, this 

particular finding corroborates with the high number of “walks for life” organized by various 

government agencies and Non-Governmental Organizations at the upgraded GI (Freedom 

Park). Similarly, the weighted value for ‘quality of the environment’ was rated at 4.09 which 

also shows that the residents were satisfied, the weighted value of revenue generation 

amounted to 4.01 showing satisfactory performance as there are a lot of revenue generating 

activities to sustain GI and which has a positive impact on quality of life in tandem with 

findings of Davis et al., 2006. ‘Beauty’ of the environment also known as aesthetics was rated 

3.97 and ranked 5th on the ranking scale which alludes to how satisfied the respondents were, 
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which means that people value beauty of the environment which was in concordance with the 

studies of Janssen 2019, standard of living weighed 3.94 which denotes satisfaction. The 

provision for parking facilities were rated 3.89 which show significant level of satisfaction; 

this aspect is shown on the expanded dual carriage way from Osun River to stadium where 

adequate parking facilities and space have been provided for on street parking and at 

Freedom Park for a fee to serve the new and old Orisumbare markets and other shopping 

centres which also generate revenue from parking fees. Cleanliness of the environment was 

rated 3.88, though not below the average, needs to be improved upon for a more befitting 

green environment. ‘Promotion of well-being’ was rated 3.8 and ‘social functions’ 3.79 

which were all above the mean weighted value of 3.78 which are aspects that promote social 

wellbeing in tandem with findings of Mitias et al., 2015, Janssen 2019. Similarly ‘games and 

playground for children (Plate 2) was rated 3.77, ‘flood control’ 3.72, ‘community 

socialization’  and ‘channelization’ were both rated 3.69, ‘quiet meditation’ and ‘stress 

reduction’ were both ranked 3.64, ‘flower gardens’ was ranked 3.62, ‘carbon sink’ was 

ranked 3.59, ‘noise reduction’ was rated 3.47, ‘modification of the micro climate’ was rated 

3.45 and ‘swimming pools’ were weighted 3.16 which were all below the mean weighted 

average of 3.78. 

The planning implication is that variables which rank below the mean weighted 

average were significantly low and needs attention to improve on the quality life of the 

residents in the study area. The mean deviation of the average mean weighted value for the

highest ranked variable, air quality was gotten by deducting average mean value from the 

mean value of air quality which ranked the highest with the value 4.11 the average weighted 

mean of 3.78 which equaled to 0.33. Therefore the mean deviation of the ranked quality of 

life variable is 0.33 showing that air quality has been improved and has in turn helped to 

improve quality of life of the people. This analysis also denotes that people value the quality 
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of air in the environment. Also, the highest average mean value as earlier calculated to be 

4.11 (air quality), while the lowest mean weight value was 3.16 (swimming pool) showing 

from its mean deviation that the difference between the average mean value and the lowest 

mean weight value is 0.58 which shows that swimming pools and other variables below the 

average mean value need to be improved on. This is because any improvement on the 

variables have the capability of yielding an improved quality of life. 

Plate 2: A facility in the children playground

Source: Field Survey, 2019

Plate 3: The road leading into Osun-Osogbo Groove 
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Source: Field Survey, 2019 
The road leading to the Groove (Plate 3) was inaccessible and in a bad condition before and 

was upgraded by the regime of Ogbeni Rauf Aregbesola. The road has been upgraded and 

there is easy access for vehicles and pedestrians to move freely to the Groove for recreational 

purpose which has helped improve spiritual consciousness, cultural consciousness, relaxation, 

air quality in tandem with studies like that of Shucksmith et al., 2009 and MA, 2005.  

Plate 4: The greeneries in Freedom Park 
Source: Field Survey, 2019

Plate 5: An interlocked walkway in Freedom Park
Source: Field Survey, 2019

As established in the definition of green infrastructure that it is the combination of 

structures, positions, connectivity and types of green spaces which together enable delivery of 

multiple benefits as goods and services (Forest Research, 2010). This simply means that 
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green infrastructure does not only include green plants alone, but also walkways, hedges, 

road partitions etc. that enable people to recreate either by walking, relaxing or even by just 

site seeing which improves social wellbeing (Plate 4 and 5).  

Figure 2: map showing the rate of change of land use activities in Osogbo from 2011 to 2019
Source: Author’s Research, 2019   
Table 2: comparison of land use and rate of change between 2011 and 2019 

Variable 2011 land use 2019 land use
Square meters % Square meters %

Greeneries 751262 45.7 664199 40.4
Water 110871 6.7 134226 8.2
Built areas 781839 47.6 845528 51.4
Total 1,643,975 100 1,643,953 100
Source: Computation from LandSat TM 2011 and LandSat ETM+ 2019 

The results as illustrated in Table 2 show that after the base year (2011) of the study 

area, there had been a lot of human interferences as revealed by the detailed analysis (figure 

2). In 2011 for instance, greeneries covered 45.7%, water covered 6.7% while built up areas 

covered 47.6% of the total land use/land cover of the study area. In 2019, eight years from the 

base year, greeneries had reduced to 40.4%, water had increased to 8.2% and built areas had 

increased to 51.4% and all these changes occurred as a result of the increasing pressure on 

green infrastructure and environmental resources from the progressive rate of human 

population growth and urbanization demanding for land daily in order to meet human 
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developmental needs. This puts pressure on land use conversion of green infrastructure to 

urban land use for residential and other developmental needs which was in tandem with 

findings of Sandstorm 2009. 

Table 3: Average rates of changes between the land uses  
Variable Change between 2011 and 

2019
Average rate of change between 2011 
and 2019

Square meters % Square meters/year %
Greenries -87063.0 -11.6 -10882.9 -1.5
Water +23355.0 +21.1 +2919.4 +2.6
Built areas +63689.0 +8.1 +7961.1 +1.0
Source: Computation from LandSat TM 2011 and LandSat ETM+ 2019 

Table 3 shows that the pattern of land use change in the study area between 2011 and 

2019 had undergone a lot of transformations, a greater part of which could be attributed to 

human interferences. The result revealed that within the periods mentioned, there has been a 

decline in the land use/land cover activities of greeneries with -11.6% decrease; on the other 

hand, water bodies and built areas witnessed a progressive increase in the intensity of land 

use by +21.1% and +8.1 respectively. It could therefore be deduced that the land use/land 

cover data for the two years 2011 and 2019, indicated that types of changes, conversion and 

modification of the land use/land cover could be attributed to human activities such as 

agriculture, road construction, housing and other urban developmental activities. 

Furthermore, over the eight years period, greeneries, water bodies and built areas were 

moving slowly at the rate of change of  -1.5%, +2.6% and +1.0 per annum respectively as a 

result of human interferences.    

Prediction analysis  

The exponential growth function is used to predict land use land cover changes in 
Geographical System (GIS). Generally, the exponential growth function is defined as:  

An =A0 *EXP (perc/100*n) 

Where:  

An is the amount after n years 
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A0 is the amount in year 0

Perc. is the growth rate as a percentage per year   

n is the number of years 

Hence, predicting land use land cover changes from 2019 to 2027, n(number of years) = 8 

Therefore, the total land mass that would be occupied by green trees will be; 

An =A0 *EXP (perc/100*n) 

A0= 664199, n = 8years, perc. = -1.5 (from table 4.19) 

An= 664199*EXP (-1.5/100*8) 

An= 598592.9sqm 

Water: An= 134226*EXP (+2.6/100*8) 

An= 165260.8sqm 

Built areas: An= 845528*EXP (+1.0/100*8) 

An= 915949.5sqm  

Table 4: land use land cover classification and prediction for study area  

Variable 2011 land use 2019 land use 2027 land use 
Square meter % Square meter % Square meter %

Greenries 751262 45.7 664199 40.4 598593 35.6
Water 110871 6.7 134226 8.2 165261 9.9
Built areas 781839 47.6 845528 51.4 915950 54.5
Total 1,643,975 100 1,643,953 100 1,679,804 100
Source: Computation from LandSat TM 2011 and LandSat ETM+ 2019

The results show that after the base year (2011) of the study area, there had been a lot 

of human interferences as revealed by the detailed analysis. In 2011, green trees covered 

45.7% of the total land use/land cover; water covered 6.7% of the total land area, while built 

areas covered 47.6% of the land use/land cover of the study area. In 2019, eight years from 

the base year, green trees had reduced to 40.4%, water had increased to 8.2% and built areas 

had increased to 51.4%, all these changes occurred as a result of the increasing pressure on 

GI and environmental resources from the progressive rate at which urbanization is demanding 

land daily in order to meet human and developmental needs. The land use/land cover 
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classification was predicted for 2027 that is, eight years from 2019, the results show that as 

human activities increased, there was also a decrease in greeneries with 35.6%, while water 

bodies and built areas continued to increase progressively with percentage values of 9.9% and 

54.5% respectively. This will negatively impacts on the quality of life in terms of air quality, 

beauty, recreation as flooding will increase and climate change will be exacerbated.        

RECOMMENDATIONS AND CONCLUSION 

The study recommended that green infrastructure should be given more 

attention and awareness through environmental education for it has the propensity to improve 

social well-being of the people and promote sustainable urban development. Trees, flowers 

and green plants are essential elements of a city or town planning towards having green 

infrastructure. Therefore, canopy of trees in our communities’ yards, parks, roadsides and 

streetscapes, commercial centers, common areas, and public spaces, create beauty, provide 

shade, modify micro climate and absorb carbon dioxide thereby reducing impact of air 

pollution which helps improve quality of life and urban environment. Public green 

infrastructures provide diverse environmental and economic benefits to communities, so 

therefore there should be more public enlightenment on the benefits of having and visiting 

public green infrastructures more frequently. This enlightenment should be taken to schools 

and catch them young to be involved right from their school environments. Pupils should be 

given more awareness on the use of public green infrastructure which will help change their 

perception about only males that should visit public GI. Citizens should also be made to 

realize the health benefits of GI, where their presence can reduce stress, increase productivity 

and bring in more economic returns. The Government should create available places where 

people can get flowers, trees, and fruit trees at very affordable prices, so that it can also 

encourage people to engage in planting of green plants in their houses, churches, 

neighborhoods and other public places.
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This study therefore, concludes that variables such as air quality, promotion of 

walking, recreation, quality of the environment, revenue generation, beauty of the 

environment just to name but a few that were used to measure quality of life all have great 

positive impacts on the living and working environment of the people of Osogbo. Also, the 

upgrade of public green infrastructure that has taken place over the years, from 2011 to 2019 

show that the public green infrastructure with focus on (Osun-Osogbo Groove and Nelson 

Mandela Freedom Park), have experienced upgrade over time, for instance the Osun-Osogbo 

Groove had no access road as the condition of the road as at 2011 was bad. Inferences can be 

deduced from this that the upgrade of the public Green infrastructures in Osogbo has helped 

to improve the quality of the environment which has in turn improved the quality of life of 

the people of Osogbo. But variables that ranked very low in the likert scale statistical analysis 

of Environmental Quality Index (EQI), such as swimming pools (3.16), modification of the 

micro climate (3.45), noise reduction (3.47), flower gardens (3.62) etc have to be given 

adequate attention so that they can be improved on which would also have a positive impact 

on the quality of life and a better sustained urban environment. The study therefore, 

concluded that green infrastructure should be given more attention and awareness through 

environmental education for it has the propensity to improve social well-being of the people 

for a sustained urban environment. 
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Özet

Bu çalışmada, Karabağ meselesinin çözülüyor olmasıyla Nahçıvan bağlantısının açılmasının önemi 
üzerinde durulmakta ve “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road)” projesi içinde Azerbaycan-
Nahçıvan-Türkiye güzergâhından da geçen Orta Koridor arteri tanıtılmaktadır. Orta Koridor’un 
sadece bir yol olmayacağı ve aynı zamanda enerji yollarının geçiş güzergahını da oluşturabileceği 
üzerinde durulmaktadır.  Orta Koridor bölgelerinde farklı risk oluşturabilecek bölgeler üzerinde de 
durulmaktadır. Burada, Azerbaycan-Karabağ Nahçıvan-Türkiye bağlantısının sağlanabilir hale 
gelmesinin “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One Road)” projesi açısından önemi, hem yol ve hem de 
olası enerji hattı geçişleri bağlamında önemi ifade edilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Dağlık Karabağ, Enerji Politikaları, Enerji Yolları, Nahçıvan, Modern İpek yolu

IMPORTANCE of MIDDLE CORRIDOR for MODERN SILK ROAD  

Abstract 

In this study, importance of revocation of Nogorno Karabakh Conflict was evaluated and significance 
positions were investigated in the view of “One Belt One Road” project. It was determined 
importance of the route of Middle Corridor on the Central Asia and Front Asia. It is possible making 
connection between Azerbaijan and Turkey via Azerbaijan-Nogorno Karabakh-Nakhchivan. 
Therefore road and pipeline connection can be constructed appropriate with “One Belt One Road” 
Project and it is explained the significance of the consequences. 

KeyWords: Energy Politics, Energy Pipelines, Nakhchivan, Nogorno Karabakh, Modern Silk 
Road
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Giriş

Bilindiği üzere, Tarihi İpek Yolu; geçmişte esas itibariyle Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan 
temel ticaret yolu ve güzergâhıdır. Bir başka deyişle, “Tarihi İpek Yolu” dünya konjüktüründe 
yadsınamaz bir yere sahip olmuştur. Bu yolun etkileri Kuzey Afrika’da da görülmüştür. 

Antik çağlardan bu yana yüzyıllar boyunca etkinliğini koruyan bu ticaret yolunun Sanayi 
Devriminden sonra, buhar makinasının gemilerde kullanımıyla deniz yolunun tercih edilir olmasıyla 
giderek önem fonksiyonunu kaybetmiş olduğu da bir gerçektir. Ancak, burada şunu da belirtmek 
gerekir ki; tarihte ipek yolu sadece bir ticaret yolu değil, aynı zamanda geçtiği ve dallandığı farklı 
ülkeleri etkileyen dünyayı birbirine ekonomik olduğu kadar kültürel ve sosyolojik olarak bağlayan bir 
karakter sergilemiştir. Bir başka deyişle söz konusu bu yol, ana etkileşim ve değişimi tetikleyen ana 
arter yapılanmasını oluşturmuştur (Tuğrul,2018 a).

Tarihi İpek Yolu’nun geçiş güzergâhı Çin’den başlayarak esas itibariyle Orta Asya, Kafkas Bölgesi 
ve Anadolu’yu geçerek Avrupa’ya ulaşmıştır. Ayrıca Tarihi İpek Yolu ana arterine Hindistan’dan 
başlayarak yine Avrupa’ya ulaşan “Tarihi Baharat Yolu” da eklenerek geçiş bölgeleri çok daha
stratejik hale gelmiştir (Şekil 1). Fazla olarak,  ana güzergâh çevresinde dallanmalarla yüzyıllar 
boyunca söz konusu bu güzergâh dünya ticaretinde olduğu kadar siyasetindeki dinamik rolünü aktif 
şekilde sürdürebilmiştir (Tuğrul,2018b).

.Şekil 1 Tarihi İpek Yolu ve Baharat Yolu (Url-1). 
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Modern İpek Yolu

Günümüzde ise, Çin’in gündeme getirmesiyle (başlangıçta) “Bir Kuşak Bir Yol (One Belt One 
Road)” adıyla ifade edilen proje bağlamında Tarihi İpek Yolu canlandırılarak “Modern İpek Yolu” 
olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Güzergâh olarak, Çin’den başlayıp İngiltere’ye ulaşması 
hedeflenen Modern İpek Yolu’nun, en az Tarihi İpek Yolu kadar stratejik öneme sahip olacağı 
düşünülmektedir. 

Modern İpek Yolu için  önemli bir kırılma noktası; 2013 yılı sonunda Çin devlet başkanı Şi Cinping 
Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine ziyaretler gerçekleştirmesi ve “One Belt One Road –OBOR
(Bir Kuşak Bir Yol)” projesini bir başka deyişle  “Modern İpek Yolu”nu gündeme getirilerek 
tanıtılması olmuştur (Url-2, Url-3). Bu tarihten sonra  (Türkiye’nin de yer aldığı ve) birçok bölge 
ülkesinin üst düzeyde katılımı ile Pekin’de düzenlenen zirveyle proje resmen açıklanmıştır.   

Modern İpek Yolu projesi ile; Asya, Afrika ve Avrupa’da devasa ve fonksiyonel altyapı 
yatırımlarının yapılması söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda proje, küresel ölçekte dengeleri 
değiştirebilecek nitelik taşımaktadır. Bir başka deyişle, “Modern İpek Yolu” konsepti geniş bir 
coğrafyayı kapsayan devasa bir proje olarak kendini göstermektedir. Proje kara ve deniz yolu 
bağlantılarını içermektedir. Şekil 2’de Modern İpek Yolu projesi için öngörülen ana güzergâhlar 
görülmektedir.

Şekil 2 Modern İpek Yolu projesi İçin Öngörülen Ana Güzergahlar (The Economist,2019; Okur,2020)
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Modern İpek  Yolu projesi, Tarihi İpek Yolu güzergâhı ile benzerlik göstermektedir. Bununla beraber 
Modern İpek Yolu için alternatifli güzergâhlar da öngörülmektedir (Şekil 3). Bu kapsamda hayli 
farklı ve stratejik yollardan bahsedilmektedir. Bunlar arasında bir kısmı kara bir kısmı deniz yolu 
olan güzergâhlar da gündeme gelmektedir (Şekil 2). Örneğin; Çin-Pakistan ve Pakistan’ın Gwadar 
limanı üzerinden deniz bağlantılı güzergâh bunlardan biridir. Ayrıca, Arktik üzerinden Çin-Avrupa 
bağlantılı deniz yolu da bir diğer önemli alternatif olarak önerilmektedir (Şekil 3) . 

Şekil 3 Modern İpek Yolu Projesi ve Arktik Yolu

Orta Koridor ve Önemi

Modern İpek Yolu için 2010’ların konjüktürel durumu çerçevesinde genel kara güzergâhı 
betimlenmiştir. İlaveten deniz yolu güzergâhı da belirlenmiş ve tanıtımı yapılmıştır. Ancak, 1992 
yılından beri işgal altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesinin Eylül 2020’de başlayan ve bölgenin 
önemli ölçüde geri alınması ile sonuçlanan harekat ile Modern İpek Yolu için “Orta Koridor” olarak 
nitelenen yeni bir güzergâh daha öne çıkmaktadır.  Bir başka deyişle (Şekil 4’te genel hatlarıyla 
görülen) “Nahçıvan Koridoru” Modern İpek Yolu için yeni bir ufuk açmaktadır. Böylelikle Çin’den 
başlayarak farklı Türk Devletlerinden geçerek Ön Asya’ya bir başka deyile Türkiye’ye, oradan da 
Avrupa’ya ulaşan yeni bir alternatif yol açılıyor olmaktadır.
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Şekil 4 Nahçıvan Koridoru (Url-4). 

10 Kasım 2020’de yapılan anlaşmayla Dağlık Karabağ bölgesinin önemli ölçüde işgalden 
kurtarılmasının yanısıra Azerbaycan ile Nahçıvan arasında bağlantı bölgesinin oluşması konusunda 
da stratejik bir gelişme yaşanmıştır. Her ne kadar bu bağlantının hayata geçirilmesi konusunda hızlı 
bir gelişme oluyor gibi görünmese de, Karabağ’ın işgalden kurtarılmasıyla “Orta Koridor” için son 
derece önemli bir aşama sağlanmış olmaktadır. Bir başka deyişle bu coğrafyada etkin bir geçiş 
sağlanacağı söylenebilir. Söz konusu “Orta Koridor” Şekil 5’te görülmektedir.   

Burada şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki: Nahçıvan Koridoru” öncelikle Azerbaycan için büyük 
önem arz etmektedir. Hemen anlaşılacağı üzere Azerbaycan toprakları bütünleşmiş olmaktadır.

Ancak bu koridor aynı zamanda Türkiye için de önemlidir. Zira Türkiye-Azerbaycan bağlantısı 
doğrudan sağlanıyor olmaktadır. Ancak bütün bunlardan da öte Orta Koridor açısından ve dolayısı ile 
Orta Koridor üzerindeki Türk Devletleri açısından da önem fonksiyonu yüksek bir durum arz 
etmektedir. Nitekim söz konusu bu “Orta Koridor”unu “Turan Yolu” olarak niteleyenler de 
bulunmaktadır.
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Şekil 5 Orta Koridor (Ulaştırma Bakanlığı, 2021).

Orta Koridor hem kuzey yolu hem de Güney deniz yoluna göre daha kısa bir güzergahı ifade ediyor 
olmaktadır. Kısa yol ekonomiklik demektir. Ayrıca, kuzey yoluna ve Arktik Yoluna göre iklim 
açısından da senenin her döneminde daha uygun şartlar sunmaktadır. Güney deniz yoluna göre 
yaklaşık 2000 km kadar kısadır ve keza Arktik Yoluna göre de da kısa bir güzergahtır. Ayrıca, deniz 
lojistiğine de ihtiyacı bulunmamaktadır. Bu bağlamda Orta Koridor tercih edilir bir karaktere sahiptir 
denebilir. 

Önemli bir konu da; enerji hatları ile ana arter yollarının genel olarak birbirini takip ediyor olmasıdır. 
Yolların geçtiği bölgelerde kalkınma hızlanmakta dolayısıyla enerjiye ihtiyaç artmakta böylelikle 
enerji gereksiniminin karşılanması gerekmektedir. Tersine olarak; enerji hatları güzergah 
bölgelerinde, taşınan enerjiden yararlanılmakta ve bu bağlamda kalkınma yatırımları 
gerçeklenebilmektedir dolayısıyla da taşıma yollarının yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda enerji 
hatları ve ana arter yolları, birbirini takip eden ve tetikleyen bir nitelik   göstermektedirler (Tuğrul, 
2021). 

Dolayısıyla Orta Koridor’un hayata geçirilmesiyle enerji hatları da kendine yol bulacaktır. Burada 
şunu da belirtmek gerekir ki; Hazar bölgesi ve Avrasya bölgesi enerji kaynağı zengini bölgeler 
durumundadır. Bir başka deyişle enerji hatları; enerji kaynağı olan bölgeler olan Hazar bölgesi ve 
Avrasya bölgesinden batıya doğru olduğu kadar doğuya da yönlenecektir. Ancak, (farklı yönde veya 
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aynı yönde de olsa) enerji hatları, yol güzergâhlarını takip edecektir. Bir başka deyişle, Orta Koridor 
enerji-politik açıdan da önem taşıyacaktır. 

Sonuç

Modern İpek Yolu Projesi “Ortak Refah İçin İşbirliği” olarak lanse edilmektedir. Gerçekten de 
özellikle bölge ülkeleri için refah devleti olma yolunda önem arz etmektedir. Projenin tümüyle hayata 
geçirilmesi halinde tıpkı tarihsel süreçte olduğu gibi güzergâh ülkelerinin zenginleşmesi ve 
etkinleşmesinde önemli rol oynayabilecektir. Bu bağlamda  Orta Koridor ülkerinde refah 
seviyelerinin yükselmesi beklenmelidir.

Burada Orta Koridor, Modern İpek Yolu projesinde ayrı bir yere sahip olacaktır. Zira hem ekonomik 
ve hem de enerji-politik açıdan uygun bir yol niteliği taşımaktadır. Bu durum, 20. Yüzyıl boyunca 
coğrafi olarak birbirine yakın olmalarına karşın siyasi ve konjüktürel olarak uzak kalan ülke ve 
bölgeler arasında kaynaşmaları hızlandıracağı beklentisini doğurmaktadır. Güzergah üzerindeki ülke 
ve bölgelerde, ticaretin ve enerji hatlarının gelişmesi ile dünyanın stratejik güzergahı durumuna 
gelebilecektir. 

Orta Koridor bölgesi incelendiğinde Asya tarafında, esas itibariyle Türk Devletlerinin yer aldığı 
görülmektedir. Burada, “Türk Konseyi” veya “Türk Keneşi” toplantılarının yapılıyor olması, 
zamanlama bağlamında da bu açıdan son derece önem arz etmektedir. 

Öte yandan, dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus ta; Orta Koridor bölgesinde risk bölgelerinin 
bulunuyor olmasıdır. Özellikle bölge dışı aktörler bu bölgelerde etkin olmaya çalışıyor 
görünmektedirler. Bunlar arasında Fergana Vadisi ve Kafkasya sayılabilir. Türk Devletlerin 
işbirliğinin sağlanmasıyla, olabilecek riskler bertaraf edilebilir ve/veya çözüme ulaştırılabilir 
görünmektedir.

Öz olarak belirtmek istersek; Modern İpek Yolu dünya dengelerini değiştirebilecek nitelik 
taşımaktadır. Bu proje içinde Orta Koridor güzergahı ayrı bir stratejik önem ve ehemmiyet ifade 
etmektedir ve bu bağlamda güzergah bölgeleri yakın gelecekte daha çok gündemde olacak izlenimi 
vermektedir.
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Abstract: 

The seed of corona virus disease 2019 (COVID-19) originated in Wuhan, China, and has spread 
rapidly to all corners of the globe. The entire human society is struggling to combat the spread of 
corona virus (COVID19) as there are no proper medicine for treating the disease. Eventually medical 
scientists have invented prevailing antiviral agents and got a favorable impact on recovering from the 
pandemic. Of these antiviral agents dexamethasone, chloroquine, hydroxychloroquine are important. 
Keeping in mind the significance of topological indices in the study of pharmaceutical and chemical 
drugs, in the present work, some degree-based M-polynomials are investigated for the antiviral drugs 
using graph operator. Also, using maple software plotted the 3D structure. 

Mathematics Subject Classification 2020: 05C09, 05C76. 

Keywords: Chloroquine, hydroxychloroquine, dexamethasone, M-polynomial, subdivision graph, 
topological index. 

Introduction 

Since decades back, viruses and contagious diseases have become the center of research in 
medical science. It is from smallpox to HIV and so many others, Virology has involved with greatest 
scientific challenges and triumphs. Today, Virology is once again at the mainstream of the latest 
epidemic of the novel corona virus, SARS-CoV2, and its related infectious disease COVID-19. The 
novel corona virus is a beta corona virus and shares genetic sequence and viral structure with severe 
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acute respiratory syndrome corona virus and Middle East respiratory syndrome corona virus. No 
specific curable medicine is available for the new disease. Scientists tested some existing antiviral 
agents and succeeded results to inhibit the infection and transmission of the COVID-19 in vitro. Of 
these antiviral compounds are dexamethasone, chloroquine, hydroxychloroquine etc. 

On 17th July 2020, British scientists published an article saying that dexamethasone improves the 
immune response of the COVID-19 positives. Accordingly, dexamethasone is basically helpful to 
cure diseases like of immune disorders, allergy, certain skin condition, respiratory issues and in 
cancer. German scientists in 1930s have tried to apply chloroquine as a drug against malaria. 
Eventually, the drug was approved for other health diseases also. During the starting stages of the 
deadly pandemic, scientists have proved that both chloroquine and hydroxychloroquine can control 
the virus from reproducing the cells. Supporting to this, reports from France and China have 
recommended that by giving chloroquine or hydroxychloroquine, the COVID-19 victims are 
recovered quickly. Based on Forbes report in 30 March 2020, FDA approves chloroquine and 
hydroxychloroquine for the best treatment of emergency corona virus. Topological indices are 
mathematical measure of molecular graph that plays a crucial role under graph isomorphism. The 
method of molecular/topological descriptors in medicinal chemistry considered as a rational approach 
to huge synthesis and screening of compounds. [2] QSAR models estimate biological behavior by 
using different types of structural molecular parameters as inputs. Of the parameters, topological 
indices are a very fascinating one.  

The first and second zagreb indices were introduced by Gutman and Trinajstic [5] which are defined 
as

( ) = [Λ + Λ ]( )
And ( ) = [Λ Λ ]( )
where Λ denotes the degree of a vertex in .

The Randi´c index, [14] denoted by ( ) and introduced by Milan Randi´c in 1975, is also one of 

the oldest topological index. The Randi´c index is defined as( ) = 1Λ Λ( )
The general Randi´c index is defined as
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( ) = 1[Λ Λ ]( )
Harmonic index [18] defined as ( ) = 2Λ + Λ( )
The symmetric division deg index [17] of a connected graph,  is defined as

( ) = Λ + ΛΛ Λ( )
Inverse sum index [13] is defined as ( ) = Λ ΛΛ + Λ( )
Augmented Zagreb index [4] is defined as

( ) = Λ ΛΛ + Λ − 2( )
The M-polynomial has a significant role to compute the indices. It was introduced by Deutsch and 
Klavzar in 2015 [3], defined as ( , , ) = ∆= min{ = ( )} ,∆= max{ = ( )} where  is the number of edges  ∈ ( )such
that ≤ .  

Tables presented in [3,8,9,15] related to some of these important degree-based topological indices 
with M-polynomial and the following fixed notations.= ( , ) , = ( , ) , = ∫ ( , ) , = ∫ ( , ) ,( , ) = ( , ),   ( , ) = ( , ).
Sourav Mondal, Nilanjan De, Anita Pal obtained the degree-based and neighborhood degree sum 
based molecular descriptors for some of the antiviral drugs by using the polynomial approach [11] 
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Sourav Mondal, Nilanjan De, Anita Pal obtained the degree-based and neighborhood degree sum 
based molecular descriptors for some of the antiviral drugs by using the polynomial approach [11].  

Riaz Hussain Khan, Abdul Qudair et. al, calculated M-polynomials and some connectivity indices 
of dexamethasone, chloroquine and hydroxychloroquine [15]. Also, V.R. Kulli [6] calculated the 
Revan indices for some of the antiviral drugs. For recent work on degree-based topological indices, 
we refer the interested reader to the articles [1,7,10,12,16]. 

Viewing the significance of topological indices in the study of pharmaceutical and chemical drugs, 
in this paper we have explored computed closed forms of Mpolynomials for subdivision graphs of 
chloroquine, hydroxychloroquine, dexamethasone. From M-polynomial, we obtained some 
topological indices based on degrees. 

Dexamethasone: 

                        
                            Figure 1: Molecular structure of dexamethasone 

Theorem 1. Let ( ) be the subdivision graph of the dexamethasone then M- polynomial is  ( ( ), , ) = 8 + 18 + 18 + 16
Proof. Consider ( ) be the subdivision graph of the dexamethasone. It has 60 number of edges and 57 number of vertices. Now, if we partition the edges of ( ) into four types  ( , ), ( , ),( , ),   ( , ).

Table 1: Edge partition of subdivision graph of dexamethasone

              

( ,   ) ( , ) (2, 2) (2, 3) (2, 4)
Frequency 8 18 18 16
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Let,  ( ( ), , ) ( ( ) )i j
ijM S A x y m S A x y

                       = 1 2 2 2 2 3 2 4
12 22 23 24

1 2 2 2 2 3 2 4
( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) .m S A x y m S A x y m S A x y m S A x y

(1,2) (2,2) (2,3) (2,4)

1 2 2 2 2 3 2 4
12 22 23 24( ( )) ( ( )) ( ( )) ( ( )) .

uv E uv E uv E uv E
m S A x y m S A x y m S A x y m S A x y

1 2 2 2 2 3 2 4
(1,2) (2,2) (2,3) (2,4) .E x y E x y E x y E x y

M(S(A), x, y) =  8xy2+18x2y2+18x2y3+16x2y4. 

Now we compute some degree-based topological indices of S(A) from this M - polynomial.

Proposition1. Let S(A) be the subdivision graph of the dexamethasone then 

1. M1(S(A)) = 282.

2. M2(S(A)) = 324. 

3. mM2(S(A)) = 13.5. 

 4 . 8 18 18 16( ( )) .
2 4 6 8

R S A

5.  SDD(S(A)) = 135.

6. H(S(A)) = 26.866 

7. ISI(S(A)) = 66.266.

8. A(S(A)) = 480. 

Proof. Now the following calculations are available by using the above formulas.

M (S(A), x, y) = 8xy2 + 18x2y2 + 18x2y3 + 16x2y4. 

Dx(S(A), x, y)=8xy2 + 36x2y2 + 36x2y3 + 32x2y4. 

Dy(S(A), x, y)=16xy2+ 36x2y2+ 54x2y3+ 64x2y4. 

DxDy(S(A), x, y)=16xy2+72x2y2+108x2y3+128x2y4. 

                       SxDy(S(A), x, y)=16xy2+18x2y2+27x2y3+32x2y4. 

                     Sy(S(A), x, y)=4xy2+9x2y2+6x2y3+4x2y4. 

                       DxSy(S(A), x, y)=4xy2 + 18x2y2 + 12x2y3 +8x2y4. 

                      SxSy(S(A), x, y)=4xy2+9x2y2+3x2y3+2x2y2.
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                   J(S(A), x, y)=8x3+18x4+18x5+16x6.S J(S(A), x, y) = x + x + x + x .
JDxDy(S(A), x, y)=16x3+72x4+108x5+128x6.

3 4 5 616 72 108 128( ( ), , ) .
3 4 5 6x x yS JD D M S A x y x x x x

3 3 2 3 4
2 ( ( ), , ) 64 1152 3888 8192 .x yQ JD D M S A x y x x x x

3 3 3 2 3 4
2 ( ( ), , ) 64 144 144 128 .x x yS Q JD D M S A x y x x x x

3 2 2 2 1 2 2 3 3 4 2 4( ( ), , ) 2 184 2 3 2 .x yD D M S A x y xy x y x y x y

Let,
      1.First Zagreb index:

M1(S(A))=(Dx+Dy)(S(A), x ,y)|x=y=1

=282. 

     2. Second Zagreb index:

M2(S(A))=(Dx.Dy)(S(A),x,y)|x=y=1

= 324.

3. Modified second Zagreb index:

mM2(S(A))=(Sx+Sy)(S(A), x, y)|x=y=1

= 13.5.

3. Randic index:

Rα(S(A))= 1( (. , ),)( ) |x y x yD D S A x y

                              =2 + 18(4 ) + 2 3 + 2
4. Symmetric division degree index:

SDD(S(A))=(DxSy+SxDy)(S(A), x, y)|x=y=1

= 13.5.

5. Harmonic index:

H(S(A))=2JSx(S(A), x, y)|x=y=1

                                           =26.866. 
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6. Inverse sum index:

ISI(S(A))=JSxDxDy(S(A), x, y)|x=y=1

=66.266. 

7. Augmented Zagreb index:
A(S(A))= Q  JD   D ( (A), x, y)|

=480. 

Now, we will give the 3D-plot of M-polynomials of  S(A) with the help of Maple.    

Figure 2: 3D plot of M-polynomial of S(A) 
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Chloroquine: 

Figure 3: Molecular structure of Chloroquine  

Theorem 2: Let S(B) be the subdivision graph of the chloroquine then M-
polynomial then ( ( ), , ) = 4 + 24 + 18
Proof. Consider ( ) be the subdivision graph of the chloroquine. It has 45 number of edges and 46 number of vertices. Now, if we partition the edges of ( ) into four types  ( , ), ( , ), ( , ).

Table 2: Edge partition of subdivision graph of chloroquine

              Let, ( ( ), , ) ( ( ) )i j
ij

i j
M S B x y m S B x y

                                            = 1 2 2 2 2 3
12 22 23

1 2 2 2 2 3
( ( )) ( ( )) ( ( ))m S B x y m S B x y m S B x y

(1,2) (2,2) (2,3)

1 2 2 2 2 3
12 22 23( ( )) ( ( )) ( ( ))

uv E uv E uv E
m S B x y m S B x y m S B x y

1 2 2 2 2 3
(1,2) (2,2) (2,3) .E x y E x y E x y

                     M(S(B),x,y) =  4xy2+24x2y2+18x2y3. 

Now the following calculations are available by using the above formulas. 

( ,   ) ( , ) (2, 2) (2, 3)
Frequency 4 24 18
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Proposition 2. Let S(B) be the sub division graph of the chloroquine then

1.M1(S(B)) = 198.

2. M2(S(B)) = 212.

3. mM2(S(B)) = 11. 

                                 4. 4 24( ( )) 18 6 .
2 4

R S B

5. SDD(S(A)) = 97.

6.H(S(A)) = 17.833. 

7. ISI(S(A)) = 48.266.

8. A(S(A)) = 368.

Proof. Now the following calculations are available by using the above formulas.

M (S(B), x, y) = 4xy2 + 24x2y2 + 18x2y3. 

Dx(S(B), x, y) = 4xy2 + 48x2y2 + 36x2y3. 

Dy(S(B),  x,  y) = 8xy2+ 48x2y2+ 54x2y3. 

DxDy(S(B), x, y) = 8xy2+96x2y2+108x2y3. 

SxDy(S(B), x, y) = 8xy2+24x2y2+27x2y3.

              Sy(S(B), x, y) = 2xy2+12x2y2+6x2y3.

              DxSy(S(B), x, y) = 2xy2+24x2y2+12x2y3.

      SxSy(S(B), x, y)=2xy2+6x2y2+3x2y3. 

      JM(S(B), x, y)=4x3+24x4+18x5.                    
3 4 54 18( ( ), , ) 6 .

3 5xS JM S B x y x x x

JDxDyM(S(B),x,y)=8x3+96x4+108x5.
3 4 58 108( ( ), , ) 24 .

3 5x x yS JD D M S B x y x x x
3 3 2 3

2 ( ( ), , ) 22 1536 3888 .x yQ JD D M S B x y x x x

3 3 3 2 3
2 ( ( ), , ) 22 192 144 .x x yS Q JD D M S B x y x x x
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2 2 2 2 2 2 1 2 2 3( ( ), , ) 2 (6)2 2 3 .x yD D M S B x y xy x y x y                
2 2 2 2 2 2 1 2 2 3( ( ), , ) 2 (6)2 2 3 .x yS S M S B x y xy x y x y

Now, we will give the 3D-plot of M-polynomials of S(B) with the help of Maple.    

Figure 4: 3D plot of M-polynomial of S(B). 
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Hydroxychloroquine:  

                        
                         Figure 5: Molecular structure of hydroxychloroquine 

Theorem 3. Let S(C) be the subdivision graph of the hydroxychloroquine 
then M-polynomial is 

M(S(C), x, y) =  4xy2+26x2y2+18x2y3. 

Proof. Consider S(C) be the subdivision graph of the hydroxychloroquine. It has 
48 number of edges and 48 number of vertices. The edge set of S(C) can be 
divided into following three classes by mean of the degree of end vertices, ( , ), ( , ), ( , ).

Table 3: Edge partition of subdivision graph of hydroxychloroquine

      Let,  ( ( ), , ) ( ( ) )i j
ij

i j
M S C x y m S C x y

                             = 1 2 2 2 2 3
12 22 23

1 2 2 2 2 3
( ( )) ( ( )) ( ( ))m S C x y m S C x y m S C x y

(1,2) (2,2) (2,3)

1 2 2 2 2 3
12 22 23( ( )) ( ( )) ( ( ))

uv E uv E uv E
m S C x y m S C x y m S C x y

1 2 2 2 2 3
(1,2) (2,2) (2,3) .E x y E x y E x y

      M(S(C), x, y) =  4xy2+26x2y2+18x2y3. 

Now we compute some degree-based topological indices of S(C) from this M - polynomial.  

( ,   ) ( , ) (2, 2) (2, 3)
Frequency 4 26 18
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Proposition 3. Let S(C) be the subdivision graph of the hydroxychloroquine then 

                                  1. M1(S(C) = 206.

2. M2(S(C)) = 220.

3. mM2(S(C)) = 11. 

                                 4. ( ( )) = √ + √ + 18(6 ).
5. SDD(S(C)) =101.

6. H(S(C)) = 21.866. 

7. ISI(S(C)) = 50.266.

8. A(S(C)) = 384.

Proof. Now the following calculations are available by using the above formulas 

M (S(C), x, y) = 4xy2 + 26x2y2 + 18x2y3.

                           Dx(S(C), x, y) = 4xy2 + 52x2y2 + 36x2y3. 

                           Dy(S(C), x, y) = 8xy2 + 52x2y2 + 54x2y3. 

                 DxDy(S(C), x, y) = 8xy2+104x2y2+108x2y3. 

                         SxDy(S(C), x, y) = 8xy2+26x2y2+ 27x2y3.

                               Sy(S(C), x, y) = 2xy2+ 13x2y2+ 6x2y3. 

                              DxSy(S(C), x, y) = 2xy2+26x2y2+12x2y3

JM(S(C),  x,  y) = 4x3+26x4+18x5.
3 4 54 26 18( ( ), , ) .

3 4 5xS JM S C x y x x x

JDxDyM(S(C),x,y)=8x3+104x4+108x5.

2 2 2 2 1 2 2 3( ( ), , ) (4)2 (26)2 2 3 .x yD D M S C x y xy x y x y        
2 2 2 2 2 2 2 3( ( ), , ) 2 (6)2 (18)6 .x yS S M S C x y xy x y x y

Now, we will give the 3D-plot of M-polynomials of S(C) 
with the help of Maple.
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                                 Figure 6:  3D plot of M-polynomial of S(C). 

Conclusion: 

The uses of M-polynomial are enormous, among them, one expression we can obtain several degree-based 
topological indices. This is so difficult to identifying all the degree-based topological indices under M-
polynomial. In the present paper, we have obtained M-polynomial some antiviral drugs like dexamethasone, 
chloroquine and hydroxychloroquine from these M-polynomial we recover some degree dependent topological 
indices of these graphs. Plotted the 3D structure for graphs also. Hence our findings may be helpful in designing 
new drug and vaccine for the treatment of COVID-19 patients.
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Abstract 

This study investigated the issue of insecurity in Nigeria and its implication for socio-economic 
development. Available data on the level and dimensions of insecurity in Nigeria reveals an increase 
over time, which constitutes serious threat to lives and properties. The objectives of this paper is to 
examine the perceived impact of security challenges in Nigeria on socio-economic development as 
well as to analyze the current security measures in the protection of life and property. The study 
identified and explained the cause of insecurity which pose major challenge to socio-economic 
development. The causes of insecurity in Nigeria include: conflicts, political thuggery, assassinations, 
and the Fulani herdsman. The paper concluded that government must be proactive in dealing with 
security issues and threats, through modern methods of intelligence gathering and sharing among 
security personnel, training, logistics, motivation, and deploying advanced technology in managing 
security challenges. The real solution lies in government accelerating the pace of economic 
development through creating an economy with relevant social, economic and physical infrastructure. 

Keywords: Security Challenges, Security Personnel Growth, Socio-Economic Development, 
Government

INTRODUCTION 

Socio-economic development in terms of improvement in the living standards of the citizenry 

is perhaps the basic expectation and reward for the citizens in the social contract agreement between 

the governors and the governed. What then has been the impact of governance on politics and 

economics in Nigeria from 1960 to the present? Understanding the impact of governance on the 

Nigerian economy will provide real insight into the gap which exist between the huge available 

national resources and the quest for development in Nigeria.  

According to Omoyibo (2013), security is a concept that is prior to the state, and the state 

exists in order to provide that concept. Security is the prime responsibility of the state. The 1999 

Constitution of the Federal Republic of Nigeria specifically states that ‘the security and welfare of the 

people shall be the primary purpose of government’. Unfortunately, government on this constitutional 

responsibility appears to have failed to provide a secured and safe environment for lives, properties 

and the conduct of business and economic activities. The alarming level of insecurity in Nigeria has 

fuelled the crime rate and terrorists attacks in different parts of the country, leaving unpalatable 

consequences for the nation’s economy and its growth. To address the threat to national security and 
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combat the increasing waves of crime, the federal government in the budget of 2013 and subsequent 

years made huge allocation to security related matters, also, the national assembly passed the Anti-

Terrorism Act in 2011 (Ewetan, 2013). 

According to Beland (2005), insecurity is a state of fear or anxiety due to absence or lack of 

protection. Achumba (2013) defines insecurity from two perspectives. Firstly, insecurity is the state of 

being open or subject to danger or threat of danger, where danger is the condition of being susceptible 

to harbor injury. Secondly, insecurity is the state of being exposed to risk anxiety, where anxiety is a 

vague unpleasant emotion that is experienced in anticipation of some misfortune. These definitions of 

insecurity underscore a major point that those affected by insecurity are not only uncertain or unaware 

of what would happen but they are also vulnerable to the threats and dangers when they occur.

In the context of this research, insecurity is defined as a breach of peace and security, whether 

historical, religious, ethno-regional, civil, social, economic, and political  that contributes to recurring 

conflicts, and leads to quantum destruction of lives and property.

Apart from food and financial insecurity, security failure has eaten deep into the fabrics of the 

society making Nigerians not to be confidence with the leaders anymore. Several attempts have been 

made by Boko Haram members to control part of the nation’s territory; the Fulani herdsmen have 

become nightmares for farmers; most highways in Nigeria has become kidnappers’ den; the fear of 

living in the Northern region is the beginning of wisdom to many Nigerians. What then is security? 

Generally security implies freedom from anxiety and danger. In the submission of Okunade and Adeyi 

(2015), concept of security depends on the parameter in which one views it, however, the totality of 

state and human safety is what constitute what is referred to as national security. Lipman (1974) 

believes that a nation is secured to the extent that it is not in danger having to sacrifice core values if it 

wishes to avoid war, and is able if challenged to maintain them by victory in such war. 

SECURITY CHALLENGES CONFRONTING NIGERIA 

Armed Robbery

Nigeria appears to have become a fertile ground for dare devil robbers and all sorts of 

criminalities. There is no evidence to show that all security measures put on ground by Nigeria 

government has shown any appreciable drop in the incidents of armed robbery. The situation is such 

that virtually every Nigerian now lives inside highly walled fences and barricaded compound, a sort of 

self-imposed prison yard. In its 2008 report the National Bureau of Statistics (NBS) said armed 

robbery cases were more pronounced in seven states in the country. The figures which the NBS said 

were based on cases reported to the police in 2007 identified the crime prone states as Oyo, Imo, 

Rivers, Kano, Ogun, cross River and the FCT. Over the years, robbery attacks has risen at alarming 

rate leaving most vulnerable citizen at a panicking state. Most of these robbery attacks occur in banks, 

fuel stations and shopping mall among others. 
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Kidnapping 

In recent times, kidnapping is now a tool for settling personal and political scores. Besides, the 

pecuniary gains accruing from the ransom collected from the families of victims, usually in huge 

millions of naira, many desperate politicians tend to use kidnapping as a tool of vendetta on perceived 

political enemies. Kidnapping has made Nigerians to live in perpetual fear. The activities of the Boko 

Haram group constitute serious security challenges in the contemporary Nigerian state. The activities 

of members of this group have raised critical questions among investors on the safety of their 

investments and expatriates in Nigeria. It has also threatened the existence and survival of many 

businesses in Nigeria especially in the northern part of the country (Nwagboso, 2012). 

Terrorism 

Terrorism is a global phenomenon and it is ravaging the whole world. It has been defined by 

Sampson and Onuoha (2011) as the premeditated use or threat or use of violence by an individual or 

group to cause fear, destruction or death, especially against unarmed targets, property or infrastructure 

in a state, intended to compel those in authority to respond to the demands and expectations of the 

individual or group behind such violent acts. Insecurity in Nigeria has assumed a more frightening 

dimension in the spate of incessant terrorist attacks especially by the dreaded group called Boko-

Haram. 

Hired Assassins 

Another big security challenges facing Nigeria today is the rampart cases of hired assassins. 

Many Nigerians including law abiding citizens continue to be cut down by bullets from either the guns 

of the assassins, or the armed robberies and occasionally from the ransom seeking kidnapers. 

Although these heinous crimes carry capital punishment in the nations various laws and statues, the 

situation appears to continue deteriorating as a result of the helplessness of the law enforcement 

agents to bring the perpetrators of these dastardly acts to book. The Nigeria government seems to have 

failed in their basic responsibility to the citizens to protect lives and property. 

Banditry 

Security challenges has taken a new dimension in Nigeria. The country now experience what is 

known as banditry. Banditry violence has affected populations living mostly in the Northern region of 

the country most especially Katsina, Zamfara, Kaduna, Sokoto and Kebbi states. According to report 

by ACAPS (2020), about 21 million people living in these state have been exposed to activities of 

banditry which is unconnected to the Boko Haram insurgency in the Northeast. The banditry started as 

farmer/herder clash in 2011 and intensified between 2017 and 2018 to include cattle rustling, 

kidnapping for ransom, sexual violence and killings. In addition to displacement of vulnerable 

individuals, the activities of banditry has hampered agricultural activities and heightened the risk or 
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food insecurity. Livelihoods have been disrupted, fear and insecurity among the population have 

increased. 

PROBLEMS OF THE FULANI HERDSMEN 

Recently, there have been escalations of reported attacks by Fulani herdsmen who brutally kill 

natives of the invaded farming communities including women and children in various states across the 

country. The Fulani herdsmen armed with sophisticated weapons usually attack their target 

communities at the time they are most vulnerable such as mid-night or on Sundays when they are in 

their churches, killing people indiscriminately, mostly women and children, burning houses and 

looting properties. 

The conflict between the Fulani herdsmen and the farmers usually arise when the former 

invade community farmland with their cattle and let them graze unrestricted both on cultivated and 

uncultivated land thereby destroying valuable food and cash crops which are the mainstay of the host 

communities. When the communities try to resist them and request their exit, the Fulani herdsmen 

become violent and attack the community sometimes with the aid of hired mercenaries from the 

neighboring countries like Chad, Niger, Mali and Cameroon. It is unfortunate that this level of 

criminal impunity is happening in a sovereign state with a constitution, which declares that the 

security and welfare of the citizens shall be a major responsibility of the state. Perhaps the reason why 

the police and the military are incapable of protecting the victim especially the farmers from violent 

attack by Fulani herdsmen is due to the fact that the Fulani militia appears to be better armed and 

sometimes outnumber the police. 

SOLUTIONS TO FULANI HERDSMEN/FARMERS CLASHES IN NIGERIA 

The under listed measures could go a long way in addressing farmers /herdsmen clashes in 

Nigeria: 

Rehabilitation of existing and provision of more grazing reserves all over Nigeria and maintaining 

them very well by making sure that no any farmer cultivate near the cattle  

Re-opening of existing local, National and International cattle routes (burtali) and creating more to 

charter for successful and free movement of Fulani herdsmen and their cattle and making sure that 

no any farmer block the routes (burtali) in the process of his cultivation 

Provision of well reliable dams across the federation 

Extending security agencies to remote areas especially nomads environment or introducing 

Nomads Mobile Security to ensure the security of their lives and property. 

Rehabilitation of all old Nomadic primary schools and introducing Nomadic secondary schools to 

enable them have more interest in the Western education.
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CAUSES OF INSECURITY IN NIGERIA 

Many scholars have identified several causes of insecurity in Nigeria that are inimical to socio-

economic and national development. Lewis, (2002); Jega, (2002); Salawu, (2010); Onyishi, (2011); 

Ezeoba, (2011); Okorie, (2011); Ali, (2013); Achumba and Akpor (2013) in their various researches 

have classified the factors that cause of insecurity in the nation into external and internal factors. 

Meanwhile, n Nigeria, it is believed that the internal causes of insecurity pose major challenge to 

socio-economic development than the external causes of insecurity. These include: 

Ethno-Religious Conflicts

These have arisen from distrust among various ethnic groups and among the major religions in 

the country. Ibrahim (2002) and Igbuzor, (2011) identified ethno-religious conflict as a major causes 

of insecurity in Nigeria. Ethno-religious conflict was defined as a situation in which the relationship 

between members of one ethnic or religious group and another of such group in a multi-ethnic and 

multi-religious society is characterized by lack of cordiality, mutual suspicion and fear. 

Frequent and persistent ethnic conflicts and religious clashes between the two dominant 

religions (Islam and Christianity), present the country with a major security challenge. In all parts of 

Nigeria, there exist ethno-religious conflicts and these according to Ibrahim (2002) have emerged as a 

result of new and particularistic forms of political consciousness and identity often structured around 

ethno-religious identities. The claim over scarce resources, power, land, chieftaincy, local 

government, councils, control of markets and sharia among other trivial issues have resulted in large 

scale killings and violence amongst groups in Nigeria (Adagba, 2012). In all parts of Nigeria, ethno-

religious conflicts have assumed alarming rates. It has occurred in places like Lagos, Adamawa, Kano, 

Bauchi, Jos, Ebonyi and Kwara State. These ethno-religious identities have become disintegrative and 

destructive social elements threatening the peace, stability and security in Nigeria (Onyishi, 2011). 

Weak Security System  

This result from inadequate equipment for the security arm of government, both in weaponry 

and training (Achumba et al., 2013). This is in addition to poor attitudinal and behavioral disposition 

of security personnel. In many cases, security personnel assigned to deal with given security situations 

lack the expertise and equipment to handle the situations in a way to prevent them from occurring. 

And even when these exist, some personnel get influenced by ethnic, religious or communal sentiment 

and are easily swallowed by their personal interest to serve their people, rather than the nation. 

Unemployment/Poverty 

As a result of the high level of unemployment and poverty among Nigerians, especially the 

youths, they are adversely attracted to violent crime. Nwagbosa (2012) argued that the failure of 

successive administrations in Nigeria to address challenges of poverty, unemployment and inequitable 
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distribution of wealth among ethnic nationalities is one of the major causes of insecurity in the 

country. Supporting the above submission, Okunade and Adeyi (2015) opined that the youths who 

constitute a large army of the unemployed have the tendency to engage in unlawful ventures which 

often result to vices that are capable of disrupting the social order of the society. Unemployment has a 

severe negative implication on national development in Nigeria as most of its productive force is 

unemployed. What this means theoretically is that poverty and unemployment increase the number of 

people who are prepared to kill or be killed for a given course at token benefit Salawu (2010). It could 

predispose one to engaging in illicit activities that would undermine security of the environment. 

IMPLICATION FOR SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT 

 For more than decades, Nigeria has been faced with series of security challenges which appear 

to have devastating effects on the growth and development of the country in all ramifications. These 

challenges are not limited to the Northern region alone as every region of the country is being face 

with one security challenge or the other. For instance, the Northeast tend to be battling Boko Haram 

insurgency while Northwest is dealing with the issue of banditry. Southeast/South-South appear to be 

dealing with kidnapping and the cases of separationists while the Southwest is not left out as it’s 

battling with the issue of robbery/ cultist activities. However, there appear to be an intersection in all 

these challenges being faced by each region of the country as all the regions are experiencing the 

activities of the Fulani Herdsmen. 

 There is no doubt that these security challenges have affected the country in one way or the 

other. According to Omole (2020), the epidemic proportion of criminality and violence in the country 

has critical implications on the socio-economic development of the country. Omole further considered 

salient impact of security challenges in the country to be: 

Disruption of Economic Activities:  With pervasive insecurity in the country, internal 

displacement of people mostly farmers had been experienced which tend to cripple economic 

activities in the affected areas. Agricultural produce have been critically affected as the regular 

planting season are not predictable. Insecurity in the affected states has created internal refugees 

which invariably has hampered the contribution of people in the refugee camps to economic 

activities. Also, continued insecurity and government’s inability to bring an end to it seems to 

have led to a feeling of helplessness and hopelessness, especially in the areas that are vulnerable 

and amongst victims and their families. For instance, with rampant kidnappings on major 

highways in some part of the country, many roads have become no-go areas. Inability to travel 

freely on its own tend to reduce productivity of those affected.
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Decimation of Consumer Confidence: Protracted insecurity, as it has been the case in recent 

years in Nigeria, have tendency of depressing consumer confidence, which in turn reduces 

consumer spending. Not only does insecurity affect individual spending; it also tend to affect 

businesses due to the uncertainty that the insecurity creates, put off investment decisions. This 

certainly affects economic output and could be a major factor in the slow-growth environment in 

Nigeria. The vicious circle of insecurity in Nigeria has diminished public confidence in the 

government. This feeds the helplessness even further. And as people are afraid to move around 

freely in the country, many opportunities in business are being lost.

Decrease in Foreign Direct Investment (FDI): The incessant increase in insecurity in a nation 

tend to reduce the confidence of foreign investors in the country. Investor confidence can worsen, 

particularly where there is weak and ineffective government response to the security challenges. 

According to the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), FDI flows 

to Nigeria averaged $5.3 billion annually from 2005-2007. However, UNCTAD data shows FDI to 

Nigeria averaged $3.3 billion from 2015-2019, a period that has been marked by heightened and 

widespread insecurity in the country.

Insecurity is one of the major reasons for Nigeria’s unattractiveness for inward foreign investment 

in the last five years, amongst other factors such as policy dysfunctions, including multiple 

exchange rates of the Central Bank of Nigeria. Poor transport infrastructure, unreliable grid-

electricity supply (which exacerbates high operating costs), inefficient judicial system, and 

unreliable alternative dispute resolution mechanisms are some of the other factors accounting for 

the decline in FDI flows into the country. 

Disproportionate Defence Spending Vis-à-vis Other Economic Sectors: In responding to the 

increasing insecurity in Nigeria, the government has been allocating hundreds of billions of naira 

to defence and security-related expenditure. These are large sums of money that should have been 

going elsewhere in the economy, especially in the education and health sectors. The domestic 

economic impact of this exorbitant defence expenditure is further devalued as long as it is mostly 

foreign procurement-based. This is not helpful to the growth of the economy.

The Struggle for Personal Survival Undermines Innovation: Nigerians who many people of 

the world see as creative people due to their leading role in innovation and change in many sectors 

across the world. But back home, survival appear to have become the overriding consideration for 

many people. Heightened insecurity has made a lot of people become more risk-averse in terms of 

the places they go to and the people they interact with. Travelling from one city to another in 

Nigeria has become a game of chance and death-dodging for many people. Under such 
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atmosphere, creativity tends to diminish and innovation takes a back seat. Whereas, innovation is a 

vital engine needed to drive change and growth in Nigeria and Africa as a whole.

Increase in Brain Drain: Nigeria seems to be losing its best brains on a daily basis through mass 

emigration to Western countries. Canada seems to be the country of preference for most Nigerians 

at the moment, due to its open-door policy for qualified migrants. A recent poll conducted by NOI 

Polls, found that almost 9 in 10 respondents (88%) disclosed they are seeking work opportunities 

abroad. It also found that 83% of doctors who filled the survey and are based abroad are licensed 

in Nigeria, indicating that they had completed their medical education in Nigeria before departing 

beyond the shores of Nigeria. The search for a better quality of life is the main reason for the mass 

emigration of Nigerian doctors and other professionals. The prospect for a good life seems to be 

jeopardised in the country by insecurity and by its negative impact on economic opportunities.

TACKLING SECURITY CHALLENGES IN NIGERIA 

It is clear that any effort to grow the Nigerian economy by the government would most likely 

fail if insecurity is not dealt with. Insecurity is no longer just a problem that affects the security sector 

as the entire economy is at stake if something is not done to fix this menace. As the country adapts to 

the challenges of a changing world and reposition its economy for growth and increased employment, 

security must be sorted as a matter of economic priority. A strong and stable economy fosters long-

term national security, whereas insecurity is a hindrance to long-term economic prosperity. Therefore, 

efforts should not be speared in bringing under control the spate of general insecurity that currently 

afflicts most parts of the country. Hence, the following are suggested as means that can be adopted to 

tackle the issue of security challenges in the country: 

Elimination of corruption and entrenchment of justice: Corruption is the antithesis of progress 

and development as it creates political instability, social unrest and crime infested environment, it 

breads inefficiency, incompetence, mediocrity, unethical values and other bas instincts in man 

such as greed, avarice and rapacity. Corruption is so entrenched in Nigeria that it has become a 

household word and all factors of the economy are caught in corruption web, such that Nigeria 

ranked among the top ten most corrupt nations in the world (Onimajesin, 2013). Corruption and 

injustice in Nigeria must be totally eliminated. Nepotism and a culture of impunity must also be 

eschewed from our national psyche and life. 

Creating employment to unemployed youth: Social effects of unemployment include personal 

hardship, depression, decay of acquired but unused skills, involvement in crime (mostly among 

youth) as well as dispute among married people, delayed marriages among singles and sometimes 

broken homes. Joblessness of a husband can lead to infidelity of the wife. Unemployment 
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increases governments’ expenditure or transfer payments where welfare programs are 

implemented in favor of the unemployed. Effect of corruption is that it leads to a reduction in 

economic growth and development by lowering incentives to invest, it also leads to a divestment 

in such economies. Serious investors are always wary of offering bribes before being allowed 

investment rights or operational licenses. This is due to the fact that there is no guarantee that 

greased officials may keep their side of the agreement, and with no official cover they address in 

case of contract breach, the fleeced investor is on his own (Epele, 2006). To the above is the fact 

that foreign investors are also prone to withdraw their capital from a country with high incidence 

of corruption because the risk involved in doing business in such nations sometimes outweighs the 

benefits. Corruption contributes immensely to inhibition of economic performance; it negatively 

affects investment and economic growth, which is detrimental to national development. If 

corruption discourages investment, limits economic growth and alters the composition of 

government spending, it automatically hinders future economic growth and sustainable 

development. Unemployment must be seriously tackled and curtailed. The private sector must be 

encourage and supported to create the much needed jobs. Constant electricity supply will no doubt 

boost employment and increase productivity. 

Equipment of security agencies: Training and retraining of officers must be carried out on a 

regular basis with special focus on human rights, weapon handling, communication skills, new 

interrogation techniques (torture is outdated), exposure to new equipment and technology. 

Training in information technology should be made compulsory and the entry requirement should 

be raised in order to attract the best in the country. A highly disciplined and well trained force is 

essential to delivering set targets and goals of providing security for lives and properties. 

Discipline must be instilled at all levels of the workforce. 

Reorganization of the security agencies: This is to take the security agent through a new 

reorientation via retraining. People should be more security conscious, share information with the 

police and other security agencies. The populace should not leave security matters to security 

personnel only. All should be involved in security information and data gathering. Moreover, 

efforts should be put in crime prevention than control. Furthermore, the government should 

increase the size of Nigeria’s security agencies, empower and motivate them very well and 

strengthen neighborhood watch. 

Good governance: According to Oluwarotimi (2012), good governance is the panacea for the 

insecurity challenge in Nigeria. She states that the war against insecurity would be won only by 

raising governance standards that is, cultivating the culture of good governance where the 
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government is responsible and accountable to the people. In her view, security engagement cannot 

be separated from good governance. Many others have also linked security to governance system. 

The general view is that peace and security is determined by good governance. However, as 

Oluwarotimi (2012) has pointed out, good governance is a function of effective, visionary, 

transparent, trustworthy and credible political leadership whose driving force is an improvement in 

the collective wellbeing of the citizens through well-conceived, effectively implemented economic 

policies and human development programme. The underlying principle of good governance is the 

focus on people as the ultimate objective of governance. 

CONCLUSION 

Security challenges in any environment constitute threat to lives and properties. Federal 

Government (FG) should formulate and effectively implement policies and programme capable of 

addressing the root causes of insecurity in Nigeria such as Ethno-religious conflict, systemic and 

political corruption, weak security system and unemployment among others.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DARIDAĞ FLORASINDA 
YAYILMIŞ LALƏKİMİLƏR (PAPAVERACEAE JUSS.) FƏSİLƏSİNİN 

TAKSONOMİK TƏRKİBİ VƏ BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Aysel Heydərova 
           Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elm və İnnovasiyalar Bölməsinin baş elmi işçisi, Naxçıvan, Azərbaycan 

Xülasə
Məqalədə Darıdağ florasında yayılmış Laləkimilər (Papaveraceae Juss.) fəsiləsinin taksonomik 

tərkibi və bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat verilir. Tədqiqatlar 2018-2021-ci illəri əhatə
edir. Əsas tədqiqat obyekti kimi Darıdağ silsiləsinin ən yüksək zirvəsindən başlamış, cənub-qərb
yamacında yerləşən fizioterapiya xəstəxana binasının cənub-şərq, cənub-qərb, şimal-qərb, şimal-şərq
hissəsindən Culfa düzünə qədər olan əraziləri əhatə etmişdir. Darıdağ ərazisində rast gəlinən
Papaveraceae Juss. (Laləkimilər) fəsiləsinə aid olan növlərin herbari nümunələri toplanılaraq təyin 
edilmiş, taksonomik vahidlər üzrə sistemləşdirilmişdir. Fəsilənin 44 cinsə daxil olan 760-dən çox 
növü mövcuddur. Qafqazda 8 cins üzrə 49 növü, Azərbaycanda 7 cins üzrə 46 növü, Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında isə 7 cins üzrə 33 növü yayılmışdır. Aparılmış tədqiqatlar nəticəsində Darıdağ 
florasında Laləkimilər fəsiləsinə daxil olan 4 cinsə aid 9 növ aşkar edilmişdir. Məqalədə cinslərin növ 
sayına görə təhlili aparılmış, taksonomik spektrı müəyyənləşdirilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, 
fəsilənin növ sayına görə ən böyük cinsi- Papaver L. cinsidir və 5 növlə, Roemeria Medik. cinsi 2 
növlə təmsil olunur. Buda tədqiqat ərazisinin 2,53%-ni təşkil edir. Ərazidə Glaucium Mill.Adans. və
Fumaria L. cinslərin hər biri bir növlə təmsil olunur, bu isə ərazinin 0,72 %-ni təşkil edir. Tədqiqat 
ərazisində yayılmış və Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına daxil edilmiş buynuzlalə (Glaucium Mill. 
Adans.) cinsinə daxil olan Glaucium elegans Fisch.&C.A.Mey. növünün gələcəkdə hər hansı bir 
təhlükə dərəcəsinə məruz qalma ehtimalı böyükdür və təhlükə həddinə yaxın olan növlərə aid 
edilmişdir. Bu səbəbdən gələcəkdə tərtib edilən Naxçıvan MR-in və Azərbaycanın “Qırmızı 
kitabı”na əlavə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Lalə növləri əsasən zəhərli bitkilərdir. Onların 
tərkibində heyvanlar üçün təhlükəli və zəhərli olan alkoloidlər mövcuddur. Bitkinin südündə 20-dən
çox alkoloid (papaverin, narkotin, morfin, kodanin və s.) vardır. Lalə növləri toxumlama zamanı daha 
çox zəhərli hesab olunur. Eyni zamanda bu bitki növlərindən dərman preparatları hazırlanır və faydalı 
növləridə mövcuddur. 

Açar sözlər: Darıdağ, Papaveraceae, fəsilə, cins, növ

          TAXONOMIC COMPOSITION AND BIOECOLOGICAL STRUCTURE 
OF SPREADİNG OF THE PAPAVERACEAE JUSS. FAMILY ON THE 
DARIDAG FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Abstract 

The article provides information on the taxonomic composition and bioecological features of 
the family Papaveraceae Juss., distributed in the flora of Daridag the research covers the years 2018-
2021. Starting from the highest peak of the Daridag range as the main research object, the 
physiotherapy hospital located on the south-western slope covered the areas from the south-east, 
south-west, north-west, north-east of the hospital building to the Julfa plain. Herbarium specimens of 
the species Papaveraceae Juss. found in the Daridag area were collected and identified, systematized 
by taxonomic units. There are more than 760 species of the genus belonging to 44 genera. There are 
49 species of 8 genera in the Caucasus, 46 species of 7 genera in Azerbaijan, and 33 species of 7 
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genera in the Nakhchivan Autonomous Republic. As a result of the research, 9 species belonging to 4 
genera belonging to the Lalakimi family were found in the Daridagh flora. The article analyzes the 
species by number of species and identifies the taxonomic spectrum. It was determined that the largest 
genus in terms of the number of species in the family is the genus Papaver L., and with 5 species, 
Roemeria Medic. genus is represented by 2 types. This is covers 2.53% of the study area. In the area 
each species of Glaucium Mill.Adans and Fumaria L. is represented by one species, which makes up 
0.72% of the area. Glaucium elegans Fisch. & C.A.Mey, a species of hornbeam (Glaucium Mill. 
Adans.) Distributed in the study area and included in the Red Book of Nakhchivan AR, is likely to be 
exposed to any degree of danger in the future and belongs to the endangered species. For this reason, 
it is considered expedient to add  Nakhchivan AR and Azerbaijan to the "Red Book" in the future. 
Tulip species are mainly poisonous plants. They contain alkaloids that are dangerous and toxic to 
animals. The milk of the plant contains more than 20 alkaloids (papaverine, narcotin, morphine, 
codanine, etc.). Tulip species are considered more toxic during seeding. At the same time, medicines 
are prepared from these plant species and are available in useful species. 

Keywords: Daridag, Papaveraceae, season, genus, species 

GİRİŞ
Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən böyük təbii sərvətlərindən biri onun bitki aləmidir. Muxtar 

respublikanın torpaq-iqlim şəraitinin müxtəlifliyi, coğrafi vəziyyəti burada çoxlu və özünəməxsus
qiymətli bitki növlərinin əmələ gəlməsinə səbəb olmuşdur. Yaz fəslinin əvvəllərindən başlayaraq yay 
fəslinin ortalarına kimi dağ yamaclarını, çölləri, çəmənləri al qırmızı xalı kimi bəzəyən Laləkimilər
fəsiləsi bitkiləri özünün növ tərkibi və əhəmiyyətinə görə digər fəsilə bitkiləri içərisində önəmli 
yerlərdən birini tutur. Lalələrin göz oxşayan, dekorativ xüsusiyyətləri ilə yanaşı bir çox əhəmiyyətli 
xüsusiyyətləri də vardır. Birillik və ya çoxillik ot bitkiləridir, bəzən yarımkol və kol şəklində də rast 
gəlinir. Şimal yarımkürəsinin mülayim və subtropik qurşaqlarında yayılmışdır. Fəsilənin 44 cinsə
daxil olan 760-dən çox növü mövcuddur. Qafqazda 8 cins üzrə 49 növü, Azərbaycanda 7 cins üzrə 46 
növü, Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə 7 cins üzrə 33 növü yayılmışdır. Papaveraceae Juss.
(Laləkimilər) fəsiləsi Papaveroideae və Fumarioideae yarım fəsilələrinə bölünür. Fəsilənin xarakterik
xüsusiyyətlərindən biri yarpaq və gövdələrdə ağ, bəzən sarı, narıncı və ya qırmızı rəngli süd şirəsi 
daşıyan borular olmasıdır. Lakin Fumaria L. və Hypecoum L. cinslərinə daxil olan növlərində süd 
şirəsi olmur. Bu kimi xüsusiyyətlərə görə göstərilən cinslər ayrıca fəsilələr kimi taksonomik spektrə
daxil edilirdi. Yarpaqları qarşılıqlı, növbəli və ya dəstəşəkilli olub, çiçəkləri iridir, müntəzəmdir və ya 
ziqomorfdur. Kasayarpaqları qönçə dövründə 2-3 ədəd olub, çiçək açılana qədər qaidə hissəsindən
açılaraq tökülür. Ləçəkləri 4, nadirən 5, erkəkcikləri ləçəklərin qarşısında yerləşərək çoxsaylı, bəzən 4 
ədəd olur. Yumurtalıq 2,5,6-18 birləşmiş meyvə yarpağından təşkil olunmuşdur.  Meyvələri qutucuq, 
buynuz və ya fındıqca olur. Əksər növlərin çiçəklərində nektar yoxdur.

Lalə növləri əsasən zəhərli bitkilərdir. Onların tərkibində heyvanlar üçün təhlükəli və zəhərli
olan alkoloidlər mövcuddur. Bitkinin südündə 20-dən çox alkoloid (papaverin, narkotin, morfin, 
kodanin və s.) vardır. Lalə növləri toxumlama zamanı daha çox zəhərli hesab olunur. Eyni zamanda 
bu bitki növlərindən dərman preparatları hazırlanır və faydalı növləridə mövcuddur. 

TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODİKASI
 Tədqiqatlar 2018-2021-ci illəri əhatə edir. Əsas tədqiqat obyekti kimi Darıdağ silsiləsinin ən
yüksək zirvəsindən başlamış, cənub-qərb yamacında yerləşən fizioterapiya xəstəxana binasının cənub-
şərq, cənub-qərb, şimal-qərb, şimal-şərq hissəsindən Culfa düzünə qədər olan əraziləri əhatə etmişdir. 
Darıdağ ərazisində rast gəlinən Papaveraceae Juss. (Laləkimilər) fəsiləsinə aid olan növlərin herbari 
nümunələri toplanılaraq təyin edilmiş, taksonomik vahidlər üzrə sistemləşdirilmişdir. Növlərin 
taksonomik spektrının tərtib olunmasında Гроссгейм А.А. “Анализ флоры Кавказа”[4], Гроссгейм 
А.А. “Флора Кавказа” [5], “Флора Азербайджана”  [6], “Флора СССР” [7] və növlərin 
dəqiqləşdirilməsində T.H.Talıbov və Ə.Ş.İbrahimovun “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının 
taksonomik spektri” [3], Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных 
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государств (в пределахбывшего СССР) [8], A.Əsgərovun “Azərbaycanın bitki aləmi” [1] və
T.Talıbov və L.Quliyevanın “Naxçıvan Muxtar Respublikasının florası – Papaveraceae Juss.” [2] 
kitablarından istifadə edilmişdir.

EKSPERİMENTAL HİSSƏ
Darıdağ ərazisində aparılan tədqiqatlar zamanı Laləkimilər (Papaveraceae Juss.) fəsiləsinə daxil

olan 4 cinsə aid 9 növ aşkar edilmişdir. Aşağıdakı diaqramdan görüldüyü kimi tədqiqat ərazisində
yayılmış Papaveraceae Juss. fəsiləsinə aid olan cinslərdən Papaver L. cinsi növ sayına görə üstünlük 
təşkil edir. 

Diaqram 1. Darıdağ ərazisində Papaveraceae Juss. fəsiləsinə daxil olan növlərin cinslər üzrə
paylanması.

Ərazidə Glaucium Mill.Adans. cinsinə aid olan 1 növ –G.elegans Fisch.& C. A. Mey., 
Papaver L. cinsinə aid 5 – P.arenarium M.Bieb., P.bipinnatum C.A.Mey., P.macrostomum Boiss.& 
A.Huet., P.ocellatum Woronow, P.rhoeas L. növlərinə, Roemeria Medik. cinsinə aid 2 – R. hybrida 
(L.) DC., R. refracta DC. növlərinə və Fumaria L. cinsinə aid 1 – F.schleicheri Soy-Will. növünə rast 
gəlinir (Diaqram 1.). Aşağıda cinslər və onlara aid olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri haqqında 
məlumat verilir:

Glaucium Mill.Adans. cinsinə aid olan növlərin gövdələri möhkəm və qol-budaqlıdır. 
Çiçəkləri təkdir və qaidə hissəsində yerləşir. Saplaqları əsasən qısa, az hallarda uzun və düzdür. Bəzən
saplaqlar içəriyə doğru əyilmiş olur. Qönçələri sivri, ləçəkləri isə narıncı və sarı rənglidir. Qaidə
hissəsi qırmızı olub üzərində qara ləkələr mövcuddur. Erkəkcikləri çoxsaylı və sarı rənglidir. 
Tozcuqları xətvari, erkəkcik sapı isə nazikdir. Dişicik iki bitişik ağızcıqdan ibarət olub, yastı və
böyükdür. Qutucuq 25 sm uzunluğunda olub, xətvari, silindrik və uzunsov formaya malikdir, iki 
qapaqla açılır. Qapaqlar sərt olduğundan, bəzən çətin və gec açıla bilir. Toxumu böyrəkşəkilli, qara və
iridir. Birillik, ikiillik və çoxillik ot bitkiləridir. Üzərləri tükcüklərlə örtülü olur. Süd şirəsi yalnız 
köklərdə maye halında olur sonradan qatılaşır.

Darıdağ ərazisində yayılmış G.elegans Fisch. & C. A. Mey birillik ot bitkisi olub, 
təsviri Şimali İrandan verilmişdir. Gövdəsi 10-30 sm uzunluğunda olub, nazik və tünd-göyrəngdədir. 
Gövdə yarpaqları kiçikdir, bütöv və qeyri-müntəzəm yarılmış formada olur. Kökətrafı yarpaqları rozet 
şəkilli, saplaq və kənarları buruq, narın tükcüklüdür. Kökə yaxın yarpaqlar bölünmüş, yanlarda 
yerləşən yarpaqların ayaları uzunsov, üçbucaq şəkilli, saplağa doğru getdikce isə yarpaq formaları 
bütöv və tərsyumurtavari formadadır. Bitkinin qönçəsi 1-2 sm uzunluğunda olub, sivri, nazik-
uzunsovdur. Ləçəkləri sarı, mərkəzi hissəsi isə qırmızı rənglidir. Qaidə hissəsində uzunsov-qara 

11% 

56% 

22% 
11% 

Glaucium Mill.Adans. Papaver L. Roemeria Medik. Fumaria L.
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ləkələr yerləşir. Meyvələrinin eni 2 mm, uzunluğu isə 6-15 sm olub, nadirən çılpaq, əksır hallarda 
tikancıqla örtülmüş, qabarcıqlıdır. Dişicik eni 1,5 mm olan, kiçik, yarımkürəvi boruludur. Toxum isə
torvari deşikli, düz formada olub, 1-2 mm uzunluğundadır. Kserofit bitki olub, əsasən çılpaq, daşlı 
yamaclarda bitir. May ayında çiçəkləyib, iyun ayında meyvə verən bəzək bitkisidir. İran-Turan coğrafi 
areal tipinə məxsusdur. İran, İraq, Orta Asiya, Türkiyə, Azərbaycan və s. zonalarda yayılmışdır. 
Azərbaycanda əsasən Böyük və Kiçik Qafqazın mərkəzi, şimal və cənub hissələrində, Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının dağlıq və yüksək dağlıq zonalarında və Lənkəranda təsadüf olunur.

Glaucium elegans Fisch.& C.A.Mey. – Zərif buynuzlalə növü təbii ehtiyatının az olması 
baxımından və əlverişsiz sahələrdə tək-tək bitdiyindən Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına daxil 
edilmişdir. 

Papaver L. cinsinə aid olan növlərin çiçəkləri süpürgə çiçək qrupu əmələ gətirir, çiçək
saplaqları uzundur. Süd borucuqlarında olan şirə sarı, narıncı və ağ rənglidir. Erkəkcikləri çoxsaylı 
olub, nazik erkəkcik sapı üzərində yerləşir. Tozluq xətvari, kürəvi formada olur. Yumurtalıq əsasən 4-
10 ədəd olub, 3-22 meyvə yarpağından əmələ gəlmişdir. Qutucuqmeyvə oturaq və yaxud qısa 
ayaqcıqlı olub, sancaqvari, uzunsov, kürəşəkilli formalara malikdir. Toxumları torvari-deşikli, 
çıxıntısız olub, kiçikdir. Bir, iki və ya çoxillik ot bitkiləridir. Yarpaqları üçər lələkvari, yarılmış, tək və
cüt formada olur.Əsasən cod tükcüklərlə örtülü, bəzən isə çılpaq olur.

P.arenarium M.Bieb. növünün təsviri Şimali Qafqazdan verilmişdir. Bitki 40-50 sm 
uzunluğundadır. Alçaqboylu, düyünlü gövdəyə malikdir. Gövdəsi qısa tükcüklü, düz yaxud qol-
budaqlı formadadır. Çiçək saplaqları gövdədən uzun olub, 25 sm uzunluğundadır. Sıx qısa tükcüklü, 
düz və nazikdir. Yarpaqların üzəri yumuşaq tükcüklərlə örtülüdür. Xətvari küt, dilimləri uzunsov-
xətvari, iki-üç qat lələkvari və ya bölünmüşdür. Yetişmiş qönçələri 12 mm uzunluğunda, oval formalı 
təpə hissəsi seyrək qısa tükcüklüdür. Yetişməmiş qönçələr isə yumurtavari olub, sıx tükcüklüdür. 
Ləçəkləri enli, 4 sm uzunluğunda olub iri, al-qırmızı rəngli tacı əmələ gətirir. Qaidəsində uzunsov 
yaxud iri girdə qara ləkələr mövcuddur. Erkəkcikləri çoxsaylı, qara, sapları zərifdir. Qutucuq iri 
deyildir.10-15 mm uzunluğunda, göyümtül, çılpaq, qaidə hissəsində nisbətən daralmış, ayaqcıqsızdır. 
Disk əvvəlcə piramidaşəkilli biraz qalxmış, sonra isə yastı, küt şüalı, bir-birinə söykənmiş, pərdəvari
dişciklidir. Bitki mayda çiçək açıb, iyunda meyvə verir. Əsasən quru sahələrdə, yarımsəhra, daşlı, gilli 
yerlərdə rast gəlinir. Türkiyə, Suriyadan şimal-qərbi İrana qədər ərazilərdə,  cənub – şərqi Avropa 
zonalarında yayılmışdır. Azərbaycanda ən çox Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsi, Naxçıvanın dağlıq və
yüksək dağlıq zonaları və Kür – Araz ovalığında yayılmışdır.

Tədqiqat ərazisində yayılmış Papaver L. cinsinə aid olan növlərdən bir digəri P.bipinnatum 
C.A.Mey. növüdür ki, təsviri Talış dağlarından verilmişdir. Hündür gövdəli bitkidir. 10-40 sm 
uzunluğunda olan çiçək saplaqları seyrək cod tükcüklərlə örtülmüşdür. Tükcüklər aydın görünmür. 
Eyni zamanda yarpaqlarıda cod tükcüklü olub, ikiqat lələvari-bölümlüdür. Çiçək saplaqları əyri, uzun, 
seyrək, cod tükcüklərlə örtülüdür. Qönçələri 15 mm uzunluğunda, ağ, sarımtıl, oval, arxaya doğru 
əyilmiş, biz-biz tükcüklüdür. Ləçəkləri qırmızı, iri, 6 sm uzunluğundadır və qaidə hissəsində qara 
ləkələr mövcuddur. Qutucuq 15-20 mm uzunluğunda olub, iri və çılpaqdır. Disk yastı formalı, 
pərdəvari və şüalıdır. Şüaları 6-10-dur və kənarları dişciklidir. Erkəkciklər qara, çoxsaylı və zərif
saplıdır. Bitki may ayında çiçəkləyib, iyun ayında meyvə verir. Əsasən səhra və yarımsəhralarda, gilli 
və daşlı ərazilərdə rast gəlinir. Cənub – qərbi Asiya, Balkan yarımadası kimi zonalarda təsadüf olunur. 
Azərbaycanda Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsi, Kür-araz ovalığı, Naxçıvanın dağlıq və yüksək dağlıq 
zonalarında yayılmışdır.

P.macrostomum Boiss.& A.Huet. – Bitkinin təsviri Türkiyədən verilmişdir. Bitkinin gövdəsi
30-50 sm uzunluğunda olub, bəzi hallarda çılpaq, əksərən qol-budaqlıdır, dağınıq tükcüklərəmalikdir. 
Gövdənin yuxarı hissəsindəki yarpaqlar üçbölümlü olub, oturaqdır.Yarpaqları dərin yarılmış yaxud da 
lələkvari-bölünmüşdür. Çiçək saplaqları sıx tükcüklərlə örtülü, qismən əyri olub, enli və qısadır. 
Qönçələri 20 mm uzunluqlu, iri, oval, ağ yaxud da sarımtıl seyrək tükcüklərlə örtülüdür. Ləçəkləri
dördbucaqlı, al-qırmızı, xarici ləçəkləri isə böyrəkşəkilli, kənarları bir-birinə söykənmiş, enlidir. 
Daxildəki ləçəklər nazikdir. Erkəkcikləri  qara saplı olub, çoxsaylıdır, tozluq isə girdədir. 20 mm 
uzunluğundakı qutucuğu çılpaq və hamardır, uzunsov-sancaqvari və ya tərsyumurtavari formaya 
malikdir. Dişciklər qutucuğun sonuna doğru yerləşmişdir. May ayında çiçəkləyən bitki iyun ayında 
meyvə verir. İran, Cənub-qərbi Asiya, Qərbi Avropa və Orta Asiya kimi zonalarda daha geniş 
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yayılmışdır. Azərbaycanda isə Kiçik Qafqazın şimal hissəsi, Böyük Qafqaz düzləri və Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının bütün bölgələrində yayılmışdır.

P.ocellatum Woronow – Təsviri Gürcüstandan verilmişdir. Az budaqlanan, ağ, yumuşaq 
tükcüklərlə örtülü gövdəyə malikdir. Gövdəsinin uzunluğu 10-50 sm-dir. Kök ətrafında olan 
yarpaqları yumuşaq tükcüklərlə örtülmüş, nazik, uzun və saplaqlıdır.Gövdə yarpaqları 3 qat bölümlü 
olub, oturaqdır.Dişiciklərin dilimlərinin kənarları aşağıya doğru bükülür. 10-12 mm diametri olan 
qönçələri sarımtıl tükcüklüdür və kürəvi formadadır. Tacın diametri 4-8 sm olub, iri və al-qırmızı 
rənglidir. Mərkəzi hissədə qara ləkələr mövcuddur. Bəzi hallarda ləkə qara qövs şəklində, bəzən isə
iki kiçik üçbucaqlı şəklində olur. Ləkələrin daxilində qırmızı gözcükləri vardır. Ləçəkləri bir-birinə
söykənmiş formadadır. Yuxarısı sancaqvari şəkildə genişlənmiş olan erkəkcikləri çoxsaylıdır. 
Uzunluğu 5-10 mm olan qutucuq kürəvi, oval formaya malik olub, tüklərlə örtülüdür. Disk 5-10 şüalı, 
qabarıq və kiçikdir. May ayında çiçəkləyən bitki iyun ayında meyvə verir.Orta Asiya və Şimal-şərqi 
və Cənub-qərbi İran zonalarında yayılmışdır. Azərbaycanda isə əsasən Naxçıvanın dağlıq ərazilərində,
xüsusəndə Ordubad, Culfa rayonlarında rast gəlinir. 

P.rhoeas L. – Bitki Avropadan təsvir olunmuşdur. Uzunluğu 30-80 sm-ə qədər olan birillik ot 
bitkisidir, lakin nadir hallarda ikillik olur. Mil kök sisteminə və budaqlı, cod tükcüklərlə örtülü 
gövdəyə malikdir. Göyümtül-yaşıl rəngli yarpaqları iri və növbəli düzülmüşdür. Gövdə yarpaqları 
saplaqsız, kökətrafı yarpaqları isə uzun saplaqlıdır. Yarpaqların üzəri cod tükcüklərlə örtülmüşdür. 2,5 
sm uzunluğunda olan qönçələri uzunsov ovalşəkillidir. Çiçəkləri əsasən ağ, qırmızı, tünd-qırmızı, 
çəhrayı, bəzi hallarda isə narıncı və bənövşəyi rəngli ola bilir. Ləçəkləri oval formalı olub, 5-7 sm 
uzunluğundadır. Qaidə hissəsində qara ləkələr mövcuddur. Bəzən həmin ləkələrə rast gəlinmir. 
Erkəkcikləri çoxsaylı olub, sapları uzun, nazik, qırmızı və qara rənglidir.Meyvəsi tərsyumurtavari və
kürəşəkillidir. Diskizarşəkilli və yastı formadadır. Dişicik ağzı diskə bitişik yerləşmişdir. Qutucuqda 
toxumların sayı 20-50 minə qədərdir. Bitkinin çiçəklənməsi aprel ayının sonunda başlayıb, iyul ayına 
kimi davam edir. Bitki iyun ayında meyvə verir. 

Darıdağ florasında yayılmış Laləkimilər (Papaveraceae Juss.) fəsiləsinə daxil olan P.rhoeas L. 
növü faydalı növdür. O qrip, soyuqdəymə zamanı sinə yumuşaldıcı, bronxit və bəlğəm gətirici təsirə
malikdir. Dərinin soyulması və yanıqların sağaldılması zamanı istifadə oluna bilir. P.rhoeas L. növü 
eyni zamanda yuxusuzluğa qarşıda istifadə olunur, sakitləşdirici kimi təsir göstərir.

Roemeria Medic. cinsinə daxil olan növlər birillik otlardır. Yarpaqları iki və üçər bölümlüdür. 
Ginesey 2-6 ölçülüdür. Meyvəsi qutucuq olub, bünövrəyə qədər 3-6 taylı açılır. Tacı bənövşəyi, 
qırmızı rənglidir. Dişicik ağzı oturaqdır. Çoxsaylı erkəkciklərə malikdir. Roemeria Medic. növlərində
süd şirəsi sarı rəngli və qatı olur.

R. hybrida (L.) DC. birillik bitki olub, 10-40 sm uzunluğunda budaqlanan, bəzi hallarda sadə,
dikduran gövdəyə malikdir. Üzəri codtükcüklü və yaxud ağ, yumuşaq tükcüklərlə örtülüdür, nadir 
hallarda çılpaq olur. Kökə yaxın yarpaqları ikiqat lələkvari olub, kənarları içəriyə doğru burulmuş, 
sonu qılcıqlarla bitir. Yarpaqları tükcüklü, bir və ya ikiqat lələkvaridir. Gövdə yarpaqları isə
üçərbölümlüdür. 8-13 mm uzunluğunda olan qönçələri ensiz, uzunsov, küt formalı olub, seyrək cod 
tükcüklərlə örtülmüşdür. Ləçəkləri 10-25 mm uzunluğunda, tünd bənövşəyi rəngdədir. Meyvə
saplağının uzunluğu 8 sm-ə qədər olur. Əsasən 1-5 sm uzunluğunda, nazik yaxud qalınlaşmış, 
bükülmüş və ya dikdurandır. Erkəkçikləri az saylı, sapı qara rəngli,  tozluğu isə göy rəngli və
uzunsovdur. Qutucuğu 2-10 sm uzunluqlu, silindrik cızıqlı və çılpaqdır. Toxumları 1 mm 
uzunluğunda, böyrəkşəkilli olub, girintili-çıxıntılı və boz rənglidir (Şəkil 1.). May ayında çiçəkləyən
bitki iyun ayında meyvə verir. İran, İraq, Qafqazın cənub və şərq hissələri və Türkiyə zonalarında 
yayılmışdır. Azərbaycanda isə Böyük və Kiçik Qafqazın mərkəzi, şimal və cənub hissələri, 
Naxçıvanın dağlıq bölgələri və Lənkəran zonalarında yayılmışdır.
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Şəkil 1. Roemeria hybrida – Hibrid romeriya 

R. refracta DC. 30-40 sm hündürlüyündə, birillik bitkidir. Əsasən kələ-kötür şəkilli 
budaqlanmış, nadir hallarda isə sadədir. Üzəri cod və ya ağ, yumuşaq tükcüklərlə örtülmüşdür, nadir 
halda çılpaqdır. Gövdənin aşağı hissəsi və kök ətrafındakı yarpaqları saplaqlı və iridir, gövdənin üst 
hissəsindəki yarpaqlar isə az tükcüklü və oturaqdır. Qönçələrin uzunluğu2 sm-ə qədərdir. İri, 
codtükcüklü və ya çılpaq, yumurtaşəkilli və ya ovaldır. Tacı parlaq qırmızı rəngdə olub, ləçəkləri 
enlidir. Ləçəklərin ortasında qara ləkələr mövcuddur. Meyvə saplağının hündürlüyü 5-15 sm və
uzunsovdur. Buynuzmeyvəsi 2-4 mm qalınlıqlı, 3-10 sm uzunluğundadır və nazikdir. Erkəkçikləri
çoxsaylı, erkəkcik sapı qara və nazik, tozluqları bozumtul-sarı rəngdə olub, uzunsovdur. Toxumları 
böyrəkşəkilli və boz rənglidir. May ayında çiçəkləyən bitki iyun ayında meyvə verir. Naxçıvanda 
bütün botaniki-coğrafi zonalarda təsadüf olunur.

Fumaria L. cinsinə məxsus olan növlər budaqlanmayan çiçək qrupuna malikdir.Tacı çəhrayı, 
bənövşəyi, nadir hallarda isə ağ rəngli olur və kiçikdir. Ləçəklərin yuxarı hissəsi tünd rənglidir və
kisəşəkilli çıxıntılıdır. Meyvəsinin diametri 1,5-3 mm olub, yumurtavari, dairəvi və fındıqcameyvədir. 
Yarpaqları iki və dördqat lələkvaridir. Çiçəkləri qeyri-müntəzəm, salxımvaridir. Cinsin növləri bir-
birindən çiçək kasacığının quruluşuna və tac çiçəklərinin rənginə görə fərqlənir. Birillik bitkilərdir.

Darıdağ ərazisində yayılmış F.schleicheri Soy-Will. birillik ot bitkisi olub, 10-30 sm 
uzunluğundadır. Dikduran və ya əyilən budaqlara malikdir. Budaqlanma gövdənin əsasından başlayır. 
Göyümtül rəngli yarpaqları iki və üçqatlələkvaridir, hamar, kiçik, xətvari və sapşəkilli hissələrdən
ibarətdir. Çiçək qrupunun uc hissələrində çoxlu çiçəkləri vardır və çiçək qrupu uzunsovdur. 1-1,5 sm 
uzunluğunda çiçək yatağına malikdir. Meyvə saplağı 2,5-4 mm-dir və çiçək altlığından 2-3 dəfə uzun 
olur. Kasa yarpaqları 1 mm uzunluğunda olub, ensiz, tez tökülən və çox kiçikdir. Tacı 5-6 mm 
uzunluğunda olub, incə və çəhrayı, bənövşəyi rənglidir. Çiçək tacının yuxarı hissəsində qara ləkələr
mövcuddur. Üst ləçəklərin kənarları ensiz və kortdur, aşağı hissədə içəriyə doğru qismən bükülür. 
Fındıqca meyvəsi kənardan içəriyə doğru basılmış və yumrudur. Yuxarı hissədə iti uclu çıxıntıya 
malikdir.  
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NƏTİCƏ
2018-2021-ci illərdə aparılmış tədqiqatlar zamanı aşağıdakı nəticələr əldə edilmişdir:

1. Darıdağ florasında yayılmış Laləkimilər fəsiləsinin 4 cinsinə aid 9 növ müəyyən edilmiş, həmin 
növlərin flora konspekti hazırlanmış və cinslərin müqayisəli təhlili öyrənilmişdir. 

2. Müəyyən olunmuşdur ki, fəsilənin növ sayına görə ən böyük cinsi- Papaver L. cinsidir və 5 növlə,
Roemeria Medik. cinsi isə 2 növlə təmsil olunur. Buda tədqiqat ərazisinin 2,53 %-ni təşkil edir. 
Ərazidə Glaucium Mill.Adans. və Fumaria L.cinslərin hər biri bir növlə təmsil olunur, bu isə
ərazinin 0,72 %-ni təşkil edir.

3. Naxçıvan MR-in Qırmızı kitabına daxil edilmiş buynuzlalə (Glaucium Mill. Adans.) cinsinə daxil 
olan Glaucium elegans Fisch.& C.A.Mey. növünün gələcəkdə hər hansı bir təhlükə dərəcəsinə
məruz qalma ehtimalı böyükdür və təhlükə həddinə yaxın olan növlərə aid edilmişdir. Bu 
səbəbdən gələcəkdə tərtib edilən Naxçıvan MR-in və Azərbaycanın “Qırmızı kitabı”na əlavə
edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir.
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CORONAVİRUS (COVID-19) PANDEMİYASI ZAMANI  DİSTAN  TƏHSİLİN 
AKTUALLIĞI

QULUYEVA ƏSMƏR
Naxçıvan Dövlət Universiteti 

COVID-19 infeksiyası 2019-cu ilin dekabr ayının sonunda Çinin Wuhan şəhərində ortaya çıxan 
koronavirus  bir pandemiya olaraq qəbul edildi. Bilindiyi kimi  COVID-19 Asiya bölgəsinin ölkələri 
başda olmaqla bir çox ölkəyə tez bir zamanda yayıldı. Nəticədə isə sağlamlıq baxımından çox 
əhəmiyyətli dəyişikliklərə səbəb oldu. Ölkələrin bütün iqdisadi sahələri pandemiyadan təsirləndi. 
Təhsil sistemləri bu pandemiyanın ən çox təsir etdiyi sahələrdən biri oldu. Bu çərçivədə COVID-19
pandemiyasının yayılmasını azaltmaq üçün bir çox ölkədəki məktəblərin, universitetlərin və digər 
təhsil müəssisələrinin müvəqqəti olaraq bağlanmasına qərar verildi. Həmçinin bu məqalədə 
Azərbaycan təhsilinin pandemiya sınağından,mövcüd şəraitlə əlaqədar insanlarda yaranan psixoloji 
problemlərin aradan qaldırılması yollarından və müəllimlik peşəsinin nə qədər əhəmiyyətli 
olmasından  bəhs edilir.

Açar sözlər: COVID-19, distant təhsil, internet, müəllim, İKT

ACTUALITY OF DISTANCE EDUCATION DURING THE CORONAVIRUS  
(COVID-19) PANDEMY 

COVID-19 infection was considered a pandemic of coronavirus that occurred in late December 2019 
in the Chinese city of Wuhan. As it is known, COVID-19 quickly spread to many countries, especially 
in the Asian region. As a result, it has led to significant changes in terms of health. All sectors of the 
economy were affected by the pandemic. Education systems have become one of the areas most 
affected by this pandemic. In this context, it was decided to temporarily close schools, universities and 
other educational institutions in many countries to reduce the spread of the COVID-19 pandemic. This 
article also discusses the pandemic test of Azerbaijani education, ways to overcome the psychological 
problems that arise in people due to the current situation, and the importance of the teaching 
profession. 

Keywords: COVID-19, distance education, internet, teacher, ICT

GİRİŞ

Distant təhsil formasını ilk yaratmaq cəhdi 1840-cı ildə edilib. Həmin vaxt İsaak Pitman poçt 
məktubları vasitəsi ilə Birləşmiş Krallıqda tələbələrə stenoqrafiyanı öyrətməyə başlamışdı. Distant 
təhsil; Yaş və rəqəmsal təhsil məzmununa uyğunlaşma göstəricilərindən biri, müxtəlifliyi, məzmunu, 
əlçatanlığı və keyfiyyəti kontekstində əldə edilən texnologiyanın göstəricisi kimi qəbul edilə
bilər.Dünya mövcud olduğu müddətdə baş verə biləcək epidemiyalar daxilində; Fiziki, sosial və
maddi şərtlərin məhdudluğu səbəbindən distant təhsil tətbiqetmələrinə yönəlmə vacib bir tələb kimi 
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izah edilə bilər. Pandemiya prosesi davam edəcəyi təqdirdə, məsafəli təhsil prosesi ilə bağlı ediləcək
işlərin ən sağlam şəkildə aparılması üçün fərqli ölkələrdə edilən müraciətlərin araşdırılması vacibdir.

Bundan əlavə, dünyanın bir çox ölkəsində tələbələrin uzun müddət evdə qalmasının mənfi 
təsirlərini azaltmaq üçün yollar axtarıldı. Bu çərçivədə İnternet və ya televiziya vasitəsi ilə dərs
verməklə yanaşı müəllim və şagirdlərin interaktiv, canlı dərslərlə virtual mühitdə görüşmələrini təmin 
etməyə çalışılmışdır. Virtual mühitdə müəllimlərin şagirdlərlə, şagirdlərlə sinif yoldaşları ilə ünsiyyət
qurmasına imkan verən rabitə kanalları yaradılmışdır.Bütün bunların kontekstində sağlamlıq tədbirləri
ilə paralel olaraq təhsil və tədrisin davam etdirilməsi üçün şagirdlər üçün məsafəli təhsil 
platformalarının inkişafı vacibdir(11) .
Texnoloji inkişaflar insanların yaşamaq, məlumat alma, xidmət və mal təmin etmə tərzini 
dəyişdirməklə yanaşı, təhsil alma tərzini də təsir etdi. İnformasiya cəmiyyəti də deyilən bu dövrdə
insanlar tərəfindən son inkişafları izləmək üçün müxtəlif informasiya və kommunikasiya 
texnologiyaları istifadə olunur. Texnoloji inkişaflar həm də dünyanın nəqliyyat imkanlarını 
asanlaşdırdı və dünyanı hər yerə asanlıqla çatan qlobal bir kənd halına gətirdi. Bu vəziyyət bəşəriyyət
üçün həm müsbət, həm də mənfi inkişaflara yol açır. 2019-cu ilin sonunda mənfi bir inkişaf olaraq 
ortaya çıxan Coronovirus (COVID-19) sürətlə bütün dünyaya yayıldı və Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı  tərəfindən Pandemiya elan edildi.
Sürətlə yayılan və qlobal kontekstdə müxtəlif böhranlara səbəb olan koronavirus "COVID19" 
pandemiyası səbəbindən 17 aprel 2020-ci il tarixinə qədər dünyanın 191 ölkəsində məktəblərin 
bağlandığı  bildirildi.  Beləliklə, Covid-19 epidemiyasında sosial məsafə yaratmaq, xüsusilə gənc 
əhalinin evdə qalmasını təmin etmək və yoluxmanın qarşısını almaq məqsədi daşıyır.

Məhz bu istiqamətdə məktəbdənkənar təhsil sahəsində bir sıra uğurlu təşəbbüslər həyata 
keçirilməkdədir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən aprelin 1-dən məktəbdənkənar təhsil müəssisələrinin qrup 
və dərnəklərinə cəlb edilən məktəblilər üçün dərs cədvəlinə uyğun olaraq onlayn dərslərə start 
verilmişdir. Onlayn dərslərdə indiyədək 27 idman növü və 103 dərnək üzrə 15 min nəfərdən artıq qrup 
və dərnək üzvü, 1200-dən çox müəllim iştirak etmişdir. Məktəbdənkənar fəaliyyət sahəsində onlayn 
platformalarda reallaşan ölkədaxili və beynəlxalq səviyyəli idman yarışları, yaradıcılıq müsabiqələri, 
sərgilər, "dəyirmi masa”lar və digər tədbirlər də həyata keçirilmişdir. Belə ki, uşaq-gənclər inkişaf 
mərkəzləri tərəfindən respublika səviyyəli "Biz birlikdə güclüyük!”, "Heç kim unudulmur, heç nə 
yaddan çıxmır” mövzularında rəsm müsabiqələri, "Evdə qalaq, evdə yaradaq!” yaradıcılıq festivalı, 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "Ürəklərdə 
yaşayan Ulu Öndər” adlı virtual sərgi və "dəyirmi masa”lar, Böyük Britaniya, İsveçrə, Fransa, 
Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, və s. məktəblilərin iştirakı ilə "Qavaldaş” - zərb çalğı alətləri ifaçılığı üzrə 
uşaq, "Üç alov” uşaq və gənclərin beynəlxalq folklor, klassik və müasir yaradıcılıq festivalı, 
Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş "Məktəblilər üçün muzey həftəsi” çərçivəsində 
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi, Özbəkistan Dövlət Tarix Muzeyi və Macarıstan Milli Muzeyinin 
iştirakı ilə "Türk dünyası muzeylərinin həftəsi” təşkil edilmişdir. Eyni zamanda şahmat üzrə 
respublika birinciliyi, 17 yaşadək şahmatçılar arasında Qran-Pri turniri, Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş şahmat üzrə "Beynəlxalq təhsil kuboku” 
və digər idman tədbirləri keçirilmişdir. Bu tədbirlərə ümumilikdə 20 mindən çox məktəbli 
qoşulmuşdur (9).

Pandemiyanın təsiri altındakı bütün ölkələrdə olduğu kimi, ölkəmizdə də distant təhsil yolu 
ilə təhsil verilməyə başlandı. Distant, yaxud məsafəli təhsil tələbə ilə öyrədici qaynaqlar arasında 
elektron platformalar əsasında əlaqə quraraq tədris prоsesini reallaşdıran təhsil fоrmasıdır. Distant 
təhsil öyrədən və öyrənən arasında əlaqəni telekommunikasiya və kompüter şəbəkələri vasitəsi ilə
həyata keçirir.Uzaqdan təhsil prosesi zamanı internet bağlantısı, şagirdlərlə ünsiyyət, şagirdlərin az 
iştirak nisbəti və məktəb rəhbərliyinin təzyiqlərinə məruz qalmaq kimi problemlərlə üzləşdikləri
müəyyən edilmişdir.Bu müddətdə müəllimlərin şagirdlərdə yarana biləcək bilik çatışmazlığından, 
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özlərini məsafədən təhsil prosesində qeyri-kafi hiss etdiklərindən, lakin özlərini inkişaf etdirmək
imkanlarının olmasından narahat olduqları qənaətinə gəlinmişdir (8).
Pandemiyanın təsirlərini minimuma endirmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
tərəfindən vaxtında və çevik qərarların qəbul edilməsi, qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi 
pandemiyanın geniş yayılmasının qarşısını almışdır. İlk növbədə səhiyyə sistemi gücləndirilmiş, sosial 
cəhətdən həssas əhaliyə davamlı dəstək mexanizmləri tətbiq edilmiş, iqtisadi dayanıqlığın təmin 
edilməsi ilə bağlı əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Bütün ölkə ictimaiyyəti vaxtında atılmış bu 
addımları böyük rəğbətlə qarşılamışdır. Təqdirəlayiq haldır ki, pandemiya ilə mübarizədə Azərbaycan 
təcrübəsi bir sıra ölkələr tərəfindən öyrənilmiş və tətbiq edilmişdir.

Dərslərin nümayişi üçün televiziyanın seçilməsi təsadüfi deyildi. Belə ki, ölkənin bütün 
regionlarında, xüsusilə də ucqar kəndlərdə şagirdlərin fasiləsiz və sürətli internet bağlantısı ilə təmin 
edilməsi sahəsində çətinliklər olduğu üçün onların müəyyən hissəsinin dərslərdən yararlana bilməməsi 
ehtimalı var idi. Dövlət televiziyasının bütün ölkəni əhatə etdiyi nəzərə alınaraq, dərslərin 2 televiziya 
kanalında (Azərbaycan Televiziyasının "Mədəniyyət” kanalı və "ARB Günəş” kanalı) yayımlanması 
barədə qərar qəbul edildi. Zaman göstərdi ki, bu, vaxtında verilmiş və yeganə düzgün qərar idi. 
Ümumi təhsil müəssisələrinin şagirdləri üçün 11 mart 2020-ci il tarixindən etibarən şənbə və bazar 
günləri istisna olmaqla, hər gün 5-6 saat TV dərslər yayımlanmağa başlandı, təhsilin əhatəliyi və 
əlçatanlığı təmin olundu, ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan 1,6 milyon şagird tədrisə cəlb 
olundu. Dərslər ümumi təhsil proqramına uyğun olaraq bütün sinifləri və əksər fənləri əhatə edir. 
Nümayiş etdirilən bütün teledərslər sonradan sərbəst istifadə üçün Təhsil Nazirliyinin 
www.video.edu.az elektron portalında və rəsmi "Facebook” səhifəsində, "Youtube” kanalında da 
yerləşdirilir ki, bu da şagirdlər üçün əlavə imkanlar yaradır. Teledərslərlə yanaşı, hər həftə ev 
tapşırıqlarının həllinə həsr olunmuş 2 saatlıq interaktiv verilişlər də təqdim edilir ki, bu da şagirdlərlə 
əks əlaqəyə imkan yaradır. Təqdirəlayiq haldır ki, Azərbaycanın teledərslər təcrübəsi sonradan 
Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Böyük Britaniya və digər ölkələr tərəfindən istifadə edilməyə başlandı. 
Tədris ilinin sonunadək təqdim edilən teledərslərin ümumi sayı 2124 təşkil edəcəkdir.

Bu işlərin məntiqi davamı olaraq növbəti addım kimi, aprelin 2-dən "Virtual məktəb” 
layihəsinə start verildi, ölkənin ən iri milli onlayn platforması şagirdlərin istifadəsinə verildi. 
Layihənin məqsədi yayımlanan teledərslərin interaktivliyini təmin etmək və ümumilikdə məsafədən 
tədris imkanlarını genişləndirmək idi. Bu günə onlayn platformada qeydiyyatdan keçmiş müəllim və 
şagirdlərin sayı 1 milyondan artıqdır. Həmin platforma üzərindən artıq 1 aydan çoxdur ki, hər həftə 
şagirdlər arasında "Virtual əlaçı” müsabiqəsi keçirilir və həftənin qalibi elan edilir ki, bu da onların 
motivasiyasının artırılmasına və sağlam rəqabətə imkan yaradır. Bu günədək 100-dən artıq şagird bu 
müsabiqənin qalibi olmuşdur. Bunlarla yanaşı, mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq ənənəvi keçirilən 
müxtəlif müsabiqə, yarışlar da virtual və onlayn formatda təşkil edilir. Əhəmiyyətli haldır ki, cari ilin 
aprel ayında virtual formatda keçirilən Avropa Qızlar Riyaziyyat Olimpiadasında azərbaycanlı 
məktəblilər tarixi nailiyyət əldə edərək 3 bürünc medal qazanmışlar. Pandemiya ilə mübarizəyə töhfə 
verilməsi istiqamətində aprel ayının əvvəlindən Təhsil Nazirliyinin "STEAM Azərbaycan” layihəsi 
çərçivəsində COVID-19 infeksiyasından qorunmaq üçün "üz sipəri”, eləcə də bir çox tibbi cihaz və 
avadanlıqların müxtəlif detallarının sınaq istehsalına başlanmışdır (13). Hazırda bir çox ölkələr
COVID-19 infeksiyasının növbəti mərhələsini yaşayır. Yoluxma sayının artması səbəbindən dünya
təcrübəsi pandemiya ilə mübarizədə distant təhsilə keçidin qaçılmaz olduğunu göstərdi. Xüsusi
karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində
2020-ci il noyabrın 2-dən tədris və təlim-tərbiyə prosesi distant (məsafədən) formada təşkil olunur.

Etiraf etməliyik ki, canlı dərsləri, müəllim nəvazişini, şagird-müəllim ünsiyyətini və bütün bu 
münasibətlərdən irəli gələn sosiallaşmanı "Virtual məktəb” platformasında təmin etmək mümkün 
deyil. Şagirdlər və müəllimlər əyani təhsilə başlanmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Bu hissləri 9 noyabr 
– Azərbaycanda Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə məktəbimiz tərəfindən təşkil olunan onlayn 
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tədbirdə şagirdlərin simasından, gözlərindən görmək mümkün idi. Evlərindən əllərində bayraqla 
Vətənə olan sevgini nümayiş etdirməyə çalışan şagirdlərin və müəllimlərin iştirakı ilə təşkil edilən
onlayn tədbirdə həm yüksək coşqu, həm kövrək, həm də həssas məqamlarla dolu anlar yaşanıldı. 
Şagirdlərin tezliklə məktəbə qayıtmaq, bir yerdə olmaq, əl-ələ tutub bayrağımızı göylərə qaldırmaq 
niyyətlərini ekranlardan hiss etməmək mümkün deyildi. Lakin mövcud vəziyyətdə təhsilalanların və
təhsilverənlərin sağlamlığı, təhlükəsizliyi baxımından ən alternativ, səmərəli çıxış yolu distant təhsilin 
təşkilidir (10). Ölkələrimizdə ilk COVID-19 hadisəsinin Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılmasının 
qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il mart ayının 3-dən bütün təhsil müəssisələrində tədris 
prosesi müvəqqəti dayandırılıb. Bu proses dünya ölkələrinin əksəriyyətini əhatə etdiyindən, 
YUNESKO təhsildə yaranan fasilələri məhdudlaşdırmaq üçün distant təhsil proqramlarından 
istifadəni tövsiyə edib. Azərbaycanda isə distant təhsilin rəsmi yaranma tarixini “Təhsil haqqında” 
yeni qanunun təsdiq edildiyi 19 iyun 2009-cu ili hesab etmək olar. Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti İlham Əliyev “İndi biz XXI əsrdə yaşayırıq. XXI əsr yüksək texnologiyalar əsridir. Bu 
əsrdə hansı ölkə biliyə, savada, yeniliyə daha meyillidirsə, o ölkə öz maraqlarını təmin edəcəkdir” 
deməklə müasir təhsil vasitələri və onlardan istifadə etməklə bilik və bacarıqların əldə edilməsinin 
zəruriliyini bizlər üçün vurğulamışdır. Distant təhsildə 30-40 dəqiqə ərzində müəllim hər hansı bir 
mövzunu tədris edərək şagirdlərini öyrədir və ev tapşırığı verərək bu prosesin daha dərindən
öyrənilməsini təmin edir (12).

Nəticə COVID 19 pandemiyası zamanı veb əsaslı məsafəli təhsil üz-üzə təhsilin kəsilməsi
səbəbindən vacib hala gəldi. Prosesin qəfil başlaması səbəbindən sürətlə keçid olunan bu təlim 
metodunu inkişaf etdirmək və inkişaf etdirmək üçün çatışmazlıqları müəyyənləşdirmək vacibdir. 
Şagirdlərin rəylərinin qiymətləndirilməsi və veb əsaslı təhsildən gözləntilərinin müəyyənləşdirilməsi 
bu müddətə daha sürətli uyğunlaşma imkanı verəcəkdir. Bu məqsədlə tələbələrə çatmağın asan 
yollarını müəyyənləşdirmək və bu media kanalları vasitəsilə məlumatlandırmaq vacibdir. Bu 
müddətdə üz-üzə təlimə alternativ həll yolu hesab edilən təcili veb əsaslı təlimlərin yaxın gələcəkdə
daha çox gündəmdə olacaq bir təlim metodu olaraq istifadə ediləcəyi proqnozlaşdırılır (13). İnsanların 
təhsil həyatının son mərhələsi olan universitetlər də çağın tələblərinə cavab verəcək şəkildə distant 
təhsil verməyə meyllidir. Həmçinin bu oriyentasiya distant təhsildə keyfiyyət problemini də
bərabərində gətirir. Üniversitetlər üçün distant təhsil iqtisadi sistem olmasına baxmayaraq, beynəlxalq 
standartlarda keyfiyyətli təhsil xidməti göstərmək üçün, əhəmiyyətli investisiyalar tələb edə bilər (2).
Keyfiyyətli məsafədən təhsil xidməti göstərməyi hədəfləyən universitetlər,həmçinin texnoloji 
infrastruktura əlavə olaraq bəzi maneələri də aşmalıdır. Bunlardan birincisi, universitetlərlə
əməkdaşlıqda birgə peşə proqramları hazırlamaq, ikincisi, tələbələrin alacaqları kurslarda qarşılaşa 
biləcəkləri problemlərə texniki və praktik həll yolları tapmaq, üçüncüsü, proqramların akkreditasiyası, 
keyfiyyət zəmanətidir (5).
 Təhsil proqramlarının mənimsənilməsinin təmin edilməsi məqsədilə Təhsil Nazirliyinin 
tövsiyəsinə uyğun olaraq, ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində müxtəlif onlayn platformalar 
üzərindən dərslərin təşkilinə başlanmışdır. Həmin dərslərə bugünədək 100 mindən artıq tələbə və
professor-müəllim heyəti qoşulmuşdur"Online” dərslərdə müəyyən səbəblərdən iştirak edə bilməyən
tələbələrə mühazirələrin videoyazısını izləmək imkanları da yaradılmışdır. Sadalanan proqramlar 
dərsləri məsafədən təşkil etməklə yanaşı, həm də tələbələr üçün zəruri olan mühazirələri, sillabusları, 
təqdimatları, sərbəst işlərin mövzularını, imtahan suallarını və digər tədris materiallarını həmin 
sistemdə yerləşdirməyə imkan verir. Koronavirus pandemiyasının təsirlərinin minimuma endirilməsi
məqsədilə Nazirlər Kabinetinin "Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan 
tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə” 13 aprel 2020-ci il tarixli qərarı imzalanmışdır. 
Dövlət başçısı tərəfindən ötən il imzalanmış müvafiq fərman və sərəncamlara uyğun olaraq, hazırda 
ölkəmizdə hər iki tələbədən birinin təhsil xərcləri dövlət hesabına ödənilir. O cümlədən sosial həssas
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qrupdan olan 17 min tələbə dövlət hesabına oxuyur ki, onların təhsil xərcləri üçün cari ildə 39.9 
milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Koronavirus (Covid-19) pandemiyası nəticəsində
məktəblərə daxil olma, xüsusən də qeydiyyat və bitirmə dərəcələrinin aşağı olduğu yerlərdə yoxsul və
imkansız olanlar. qadınlar və qızların yetərincə olmayan sahələrdə (Mali, Niger və Cənubi Sudan 
kimi) təhsili və təhsili gələcəyə mənfi təsir göstərə bilər (4). 

Unutmamalıyıq ki, distant təhsil yalnız şagird və tələbələr üçün deyil, hər hansı bir təhsil 
təşkilatında qeydiyyatda olmayan şəxslər üçün də təhsil imkanı yaradır. Buna görə də, o müxtəlif 
məqsədlərlə reallaşdırıla biləcəyi kimi, funksiyaları da geniş olur. Bu təhsil sistemi vasitəsilə müxtəlif 
yaş qrupları arasında təhsil balansının təmin edilməsi asanlaşır, müvafiq elektron imkanlara malik 
istənilən şəxs əlavə təhsil almaq imkanına sahib olur, təhsil artıq qısa zaman ərzində daha geniş 
kütlələr üçün əlçatan olur. Bundan əlavə, nəqliyyat xərclərinin minimallaşdırılması da kursun 
qiymətinə öz təsirini göstərir. Təhsilə çıxışı olmayan şəhər və ölkələr üçün əvəzedilməz təhsil forması 
olan distant təhsil auditoriya qarşısında çıxış etməkdən çəkinən tələbələrin də psixoloji maneələri dəf 
etməyinə imkan yaradır (9). Yaxın gələcəkdə distant təhsilin alternativ və ya üz-üzə öyrənmədə dəstək 
funksiyası əvəzinə təhsilin əsas təməli olacağı proqnozlaşdırılır (6).

COVID-19 pandemiyası səbəbindən sürətli uyğunlaşma ilə keçən erkən ümumi rəqəmsal 
öyrənmə təcrübəsindən əldə edilən dərslər bu metodu bütün dünyada inkişaf etdirməyə xidmət edəcək
və yaxın gələcəkdə rəqəmsal öyrənmə funksionallığını artıracaq və yeni texnologiyalar və sistemlərin 
töhvəsi ilə əsas öyrənmə quruluşu halına gələbiləcəkdir.Distant təhsil sisteminin tələbi olaraq şagirdlər
təhsillərini təkbaşına davam etdirməlidirlər.Yalnızlıq, ünsiyyət çatışmazlığı və qarşılıqlı əlaqə
olmaması kimi problemlərlə qarşılaşa bilərlər. O problemlər nəzərə alınaraq, distant təhsil sistemində
ən uyğun öyrənmə tərzlərinə üstünlük verilməlidir (3). Başqa sözlə, distant təhsil ilə aparılacaq kurslar 
üçün ən uyğun mənbə və fəaliyyət düzgün və təsirli olur ünsiyyət yolu və tələbəyə ən səmərəli
məlumat ötürülməsini təmin edəcək uyğun təlimat modeli kimi bir çox dəyişən nəzərə alınaraq
planlaşdırma edilməlidir (7). Coronavirus (Covid-19) pandemiyası olan bütün ölkələr üçün əsas
prioritet məqsədlərdən biri də təhsilin fasiləsiz davam etdirilməsini təmin etmək idi. Bu müddətdə
ümumiyyətlə fərqli texnoloji altyapılar tərəfindən dəstəklənən mövcud distant təhsil, mənbələrindən
istifadə etməyə çalışdıqları görünür(1).

Pandemiyanın təsirlərinin azaldılması istiqamətində Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir sıra sosial-
psixoloji fəaliyyətlər də həyata keçirilmişdir. Pandemiya ilə əlaqədar evdə qalan şagird və 
müəllimlərə, eləcə də vətəndaşlara mənəvi-psixoloji dəstək məqsədilə Təhsil Nazirliyi tərəfindən 6
aprel tarixindən 146-3 "Qaynar xətt” xidməti fəaliyyətə başlamışdır. Xidmətin təşkili üçün təcrübəli 
məktəb psixoloqları işə cəlb edilmişdir və hazırda xidmətə müraciət edən hər bir vətəndaşa 
psixoloqlar tərəfindən telefon vasitəsilə psixoloji məsləhətlər təşkil edilir, zəruri mənəvi dəstək 
göstərilir. İndiyədək daxil olan 1521-dən artıq zəng əsasən karantin dövründə yaşlı insanlarda 
yoluxma riskinin artması ilə bağlı yaşanan təşviş, yeniyetmə və tələbələrin vərdiş etdikləri gündəlik 
həyat şəraitindən təcrid olunması, təhsil müəssisələrində dərslərin dayandırılması nəticəsində 
depressiv vəziyyət, evdə qalmağa məcbur olan kiçik yaşlı məktəblilərdə müşahidə olunan aqressiv 
davranışlar və abituriyentlərin qəbul imtahanları ilə bağlı yaşadığı həyəcanla əlaqəli olmuşdur. 
Müraciət edən bütün şəxslərə peşəkar psixoloji dəstək göstərilmiş, tövsiyələr verilmişdir.

Bu istiqamətdə daha bir təşəbbüs "Böyüklərimizi qoruyaq!” sosial aksiyası olmuşdur. 24 mart 
tarixindən İqtisadiyyat, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi, Təhsil nazirlikləri və "Azərmaş” ASC-
nin birgə təşəbbüsü ilə yaşı 65-dən yuxarı tənha vətəndaşlar üçün "Böyüklərimizi qoruyaq!” adlı 
sosial aksiyaya başlanmışdır. Aksiya xüsusi karantin dövründə yaşı 65-dən yuxarı olan tənha 
vətəndaşlara evdə sosial xidmətlərin daha operativ və səmərəli təşkilinə dəstək verilməsi məqsədini 
daşıyır. Aksiya çərçivəsində Təhsil Nazirliyinin "Bir” Tələbə-Könüllü proqramının könüllüləri 
tərəfindən yaşlı insanlara zəruri dəstək göstərilmişdir və hazırda da aksiya davam etməkdədir(14).
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NƏTİCƏ
Əvvəllər belə fikirlər meydana çıxmışdı ki, müasir inkişaf dövründə müəllimə ehtiyac azalır, 

təhsilalanlar sərbəst öyrənmə imkanlarından yararlana bilir. Halbuki belə hadisələr pandemiya dövründə 
fədarkarlıq göstərən müəllimlər təhsilin fasiləsizliyini təmin etməklə bu sahənin alternativi olmayan bir 
peşə olduğunu sübut elədi. Cəmiyyət bir daha əmin oldu ki, Azərbaycan müəllimləri hər zaman 
üzərlərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirmişdir. Ölkəmizin müəllimləri ən müasir elektron 
sistemlərdən, platformalardan istifadə edərək onlayn dərslər təşkil etdilər, mövzünun ən asan yollarla 
mənimsənilməsinə səy göstərdilər, həmçinin şagirdləri ilə rahat ünsiyyətdə oldular və həmçinin mövcud 
vəziyyətlə əlaqədar olaraq ağır keçən tədris ilinin uğurla başa çatdırılmasında yüksək səviyyədə iştirak 
etdilər. Əlbəttdə distant təhsil adi təhsil sistemini əvəz etmir və əvəz də etməməlidir, amma distant 
təhsilin gələcək üçün inkişafının təmin edilməsi də artıq vacib hal aldığı aşkardır. Qəfil yaxalandığımız 
bu proses bizə onu göstərdi ki, distant təhsil forması ölkəmizdə rəsmiləşdirilməli, distant təhsilə cavab 
verən müəllimlər kurslara cəlb edilməli, distant təhsilə cavab verəcək internet sistemi olmalı, distant 
təhsilin program metod yolları araşdırılıb tədbiq edilməli, distant təhsil həmçinin ali məktəb 
proqramlarına salınmalı və pedaqogikası hazırlanmalıdır.
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Abstract 

Reading is not a sudden, single-step activity in the brain, but an extremely complex process in which 
mental and perceptual skills play an important role and consists of different components such as 
seeing perception, vocalization, recall, association, comprehension, and interpretation, and 
unfortunately, this process is in children with special learning difficulties does not function as desired.
For this reason, children should be evaluated in detail in order to prevent these problems that they will
experience at school. The purpose of this study is to evaluate the relationship between reading skills 
and school readiness of 1st-grade students who are diagnosed with learning disabilities. The sample of 
the study consists of 57 students who are diagnosed with learning disabilities and go to elementary 
school as well as receive rehabilitation support. "Metropolitan School Readiness Test" and "Ministry 
of Education development Evaluation Form of Evaluation of Reading Skills in Special Education"  are 
used in the study to collect data. Also, the school success level of students and demographic 
information are obtained through teacher interviews. As a result of the study, it is found that the age 
for starting school affects school readiness, and students whose level of school readiness is high have 
higher reading skills.

Keywords: Learning disability, reading skill, metropolitan school readiness test. 

INTRODUCTION

Starting primary school is one of the most important and biggest changes in a child's life. For the child 
to manage this cycle, a positive social and cognitive start to primary school is an important element 
(Fabian & Dunlop, 2006). According to Senemoğlu (1994), the skills that should be helped or should 
be acquired by the child to start primary school; self-awareness, awareness of culture and other 
cultures, social skills, communication skills, perceptual-motor skills, analytical thinking and problem-
solving skills, and creativity and aesthetic skills. The main objectives of primary school programs are 
teaching basic and advanced literacy and numerical skills (Fidan & Baykul, 1994). Considering the 
competencies such as verbal communication skills, experiences, expressing and controlling emotions, 
the importance of primary school, which is the first regular education phase, in shaping the future 
becomes evident. The fact that the first years of school life are successful and happy or unsuccessful 
and unhappy is significantly affected by the quality of experiences in the pre-school period (Oktay, 
2007). This situation is of particular importance for children with special needs. Because school 
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success and reading skills are some of the most serious issues for families of children with special 
needs in social life. However, parents experience serious concerns during the transition of their 
children with special needs to a new program. Effective or unsuccessful transitions can have negative 
consequences on both the social and academic development of children, so it is important to plan the 
transition (Stoner et al., 2007). The change in the institution, service providers, and programs is a 
stressful situation for the child and her family (Rosenkoetter, Hains, & Dogaru, 2007). Transition 
studies are carried out to maximize the positive outcomes for the child and to facilitate the successful 
adaptation of the child and his family to the new environment as soon as possible (Branson & 
Bingham, 2009; Janus, Lefort, Cameron, & Kopechanski, 2007). Rous and Hallam (2012) discuss the 
transition process in an environmental (ecological) structure; They emphasize that the characteristics 
of the program, teachers, school, child, and family affect the transition (Bakkaloğlu, 2013).

For the child, school is a new social environment that includes an environment which he has never 
known, teachers, new friends, and the rules he has to obey. However, if he has the necessary 
knowledge and skills, he can adapt to the school in a shorter time. The child may behave in harmony 
or not react at all on the first day of school. In some children, they can show very clear maladjustment 
reactions. This situation causes serious anxiety in parents who have children with special needs. 
Normally, a new environment creates anxiety for all children. However, as children with special needs
show these reactions in different ways, parents can perceive this anxiety as a symptom of a special 
need and react more. For these reasons, school readiness is of particular importance for children with 
special needs. school maturity includes the skills of being able to express himself and to communicate 
with his mother tongue, to have conceptual knowledge appropriate for his age, the ability to pay 
attention and maintain, to distinguish similarities and differences, to have sufficient hand skills and 
general coordination, to think and make decisions on his behalf, Having a realistic sense of self-
confidence, developing positive self-worth, self-love, having a realistic environmental perception, 
having developed self-care skills, being able to postpone their desires and needs until a suitable place 
and time,  expressing by using reasoning skills, obeying social rules, and taking responsibilities 
appropriate for the age (Oktay, 2013; Kaynar, 2014). It is not enough for a child who has just started 
school to have reached a certain age. One of the most important qualities that a child should have is 
that the child has a healthy and normal physical development (Haktanır, 2002; Arı & Özcan, 2016). If
there are doubts about whether the child is ready for school or not, it is necessary to consult a 
specialist and make the necessary evaluations. If it is concluded that he is not ready as a result of these 
evaluations; in order for the child to have the necessary skills to start school, it is necessary to support 
his weak skills. A good transition and adaptation process include the child's development of a positive 
attitude towards learning, school, teachers, and peers, the presence of basic skills in home life and 
their enhancement with new skills and abilities, the positive attitude of the family and the active 
participation of the child in learning and school life, developmentally appropriate for each child within 
the framework of individual characteristics of the teacher (Ramey and Ramey (2004). He states that he 
is influenced by many different features such as the inclusion of activities and the provision of a 
supportive classroom environment that will enable the child to adapt to the school (Dinç, 2010; İnal, 
2010; Polat, 2010).

The term special learning disability is used for problems in the acquisition of listening, speaking, 
reading, writing, comprehension, mathematical skills, and/or social skills (Reiff & Gerber, 1992). 
When the definitions made on this subject are examined; It is stated that individuals with special 
learning difficulties have difficulties in acquiring and processing information, using remembering 
strategies, making sense of their environment, problem-solving, understanding and using language, 
and making connections between thoughts (Talbot, Astbury, & Mason, 2010). In order for these 
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students to be diagnosed, they must experience an ongoing difficulty in reading, writing, arithmetic, or 
mathematical thinking skills during the school period (Cortiella & Horowitz, 2014). Learning 
difficulty is not a mental disability. The reason why children with learning difficulties have problems 
following the school curriculum and learning according to the school curriculum is related to the 
different learning styles. However, parents and teachers with children with special needs attach great 
importance to reading and writing, and illiteracy is considered a major flaw. This skill is of great 
importance for children who develop differently, as well as for children with normal development. 
The reason for this is that the literacy of children with special needs is an important step in terms of 
independent living. (Doğru, Yıldırım Doğru ve Cepdibi 2020). Reading is the process of converting 
the visual symbol sequence into sound, verbally or non-verbally. Preparation for reading is that the 
child has acquired the knowledge and skills needed to start reading (Polat Unutkan, 2006). In order for 
the child to learn to read, he must have verbal language, writing, motivation, using his senses, spelling 
and muscle control skills (Polat Unutkan, 2003; Yazıcı, 2002; Görmez, 2007 cited in; Keleş-Ertürk, 
2017 p: 27). The first and most difficult stage of the education process is the literacy skill. With recent 
studies (Duman, 2014; Duran, 2014; Işık, 2014; Mumcu, 2014; Özcan, 2014; Akın, 2016; Morgül, 
2016), it is emphasized that the necessary elements should be started to be taught, that the age of 7 is 
too late to acquire these skills, and pre-school education is also important in the literacy preparation 
process (Keleş-Ertürk, 2017). Although many children learn to read easily, approximately 5-15% of 
them have difficulty in learning to read and face various academic difficulties in this process 
(Breznitz, 2008; Reid, 2011; Snowling, 2013). This condition, known as reading disorder and called 
dyslexia, is considered a developmental disorder (Seidenberg, 2018). Dyslexia is defined as the 
difficulty and inadequacy in recognizing the word fluently and accurately, reading and writing the 
word correctly (Babür, 2018). Reading is not a single-stage activity in the brain at a time, it is an 
extremely complex process in which mental and perceptual skills play an important role, consisting of 
different components such as seeing, perception, vocalization, remembering, association, 
comprehension, and interpretation, and unfortunately, this process is in children with special learning 
difficulties may not be formed as desired (Smith, 1984; cited in Akyol and Yıldız, 2010 p: 1691). For
these processes to occur as expected, children must reach a certain level of maturity and readiness. 
Within the scope of special learning disability, reading disorder (dyslexia) indicates difficulty in 
reading skills. Children with reading impairment experience problems with phonemic awareness, 
which is related to recognizing speech sounds in words, phonetic processing, which is the ability to 
distinguish between speech sounds, word reading, reading fluency, reading accuracy, rhyme reading, 
spelling, and comprehension (Cortiella & Horowitz, 2014). Learning difficulties are mostly noticed in 
the primary education period when basic literacy skills are taught. However, learning difficulties are 
not the only problem among the causes of school failure and literacy difficulties. Mental disability, 
vision and hearing problems, familial problems, lack of motivation, attention deficit, and hyperactivity 
disorder are also involved in psychiatric or medical problems (Karaman, Kara, & Durukan, 2012). For 
this reason, children should be evaluated in detail in order to prevent these problems that they will 
experience at school. However, there is no systematic evaluation of transition programs in Turkey.
This study is crucial in emphasizing the importance of evaluation in the transition process. This 
research aims to evaluate the relationship between school readiness and reading skills of primary 
school first-grade students who are diagnosed with learning disabilities.

MATERIALS AND METHOD 

In this study; The screening model, one of the quantitative data collection and analysis methods, was 
used to evaluate the relationship between school readiness and reading skills of primary school first-
grade students who are diagnosed with learning disabilities. School maturity includes word 
comprehension, sentences, general knowledge, matching, numbers, and copying skills. Reading skill, 
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on the other hand, includes the acquisitions determined by the Ministry of National Education (MEB, 
2018) regarding teaching first reading. This research is limited to the subject of school readiness and 
reading skills.

Working Group 

The study group of this research consists of 57 students with learning disabilities who study in the first 
grade of an official school affiliated with the Ministry of National Education in Izmir and receive 
rehabilitation support. According to this study, 29 girls; A total of 57 students, including 28 boys, 
attended. 50.9% of the students participating in the study are girls; 49.1% are male. In addition, 13 
(22.8%) of the students in the sample group are in the 0-8 age group; 44 of them (77.2%) are in the 
age group of 9 and over. 

Data Collection 

In the research collection, the "Metropolitan School Readiness Test" and "MEB Special Education 
Reading Skills Assessment Development Assessment" forms were used. It was also obtained through 
teacher interviews. Information on the complete data collection tool is explained below.

Metropolitan School Readiness Test: The Metropolitan School Readiness Test is a performance test 
based on understanding and achieving instruction and is administered individually. The Metropolitan 
School Readiness Test was adapted to Turkish by Oktay (1983) in order to measure the characteristics 
and achievements that will enable new entrants to be ready for the first grade. The test which is 
developed by Nurss and McGauvran in 1995 for evaluating the school readiness of preschool children, 
consists of three parts: "Reading Preparation Skills", "Story Comprehension" and "Mathematical 
Skills (Concepts of Quantity and Reasoning)" and five sub-sections. The test, which consists of 70 
questions in total, is administered in four sessions (Oktay, 2013).

1. Reading Preparation Skills Section: The first part of the test consists of three subtests for visual and 
auditory discrimination, which are required in preparation for reading. These three subtests are visual 
discrimination, recognition of initial sounds, and sound-letter relation subtests. 

2. Story Comprehension Section: In this section, a story about a little girl named Emel and her teddy 
bear Yumoş is read. there are 20 items aimed at remembering the details about the story, establishing 
a cause-effect relationship, and understanding the concepts. 

3. Mathematical Skills (Quantity Concepts and Reasoning) Section: This section, which is the third 
and last section of the test, includes 20 items and ıt is aimed for children to show the number 
representing the object pictures shown. 
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Within the scope of the validity and reliability study of the Metropolitan School Readiness Test, the 
test was applied to 30 children as a preliminary study. In analyzing the test-retest results, the "Kuder 
Richardson 20 (KR20)" technique was used as an item analysis method. As a result of the reliability 
analysis performed to calculate the internal consistency of the items, the reliability coefficient for the 
total pre-test was found to be KR20 = 0.837 and KR20 = 0.885 for the post-test. Dependent t-Test was 
applied between the validity study of the test, pre-test, and post-test. In the calculations, the 
correlation coefficient of the test was found to be significant (p <0.05) and 0.863.

Evaluation of Literacy Skills in Special Education Development Assessment Tool: This form was 
used to evaluate the literacy status of children with learning disabilities in the study. Special learning 
disabilities of the individual affect their listening, speaking, reading, writing, spelling, attention, and 
so on. For this reason, the "Development Assessment Tool for the Evaluation of Reading Skills in 
Special Education" prepared by MEB (2008) was used to determine the developmental characteristics 
of individuals, their disability levels and to improve their related basic skills. The tool consists of three 
sub-sections consisting of 9 for reading and 6 items for writing, a total of 15 evaluation questions, and 
18 questions for control purposes. In this study, nine items are used for reading only, and reading 
control questions were used (MEB, 2018).

The research was carried out in three stages. In the first phase of the study, the "Personal Information 
Form" was filled in by interviewing parents during the adaptation week, which is the first week of the 
schools. In the second stage of the study, the "Metropolitan School Readiness Test" was applied to the 
rehabilitation center and also to the first-grade students, and the school readiness of the students was 
measured. At the last stage of the study, students were observed during the 4-month reading 
instruction process. Students were evaluated according to their skills in the reading instruction 
process. In this context, the "Development Assessment Tool for the Evaluation of Reading Skills in 
Special Education" was filled in by the researchers with the help of first-grade teachers.

Data Analysis 
Statistical analysis was made by means of a computer for the data obtained for the analysis of the 
research data. The data were summarized in tables by calculating frequency, percentage, arithmetic 
mean and standard deviation values to reflect the general characteristics of the students participating 
in the study. Independent t-test used for measuring two sub-independent variables such as gender and 
not having preschool education; One-way analysis of variance (ANOVA) was performed to 
investigate different significance in variables with three or more categories such as mother's education 
status, father's education status, and school starting age. Complementary post-hoc analysis techniques 
were used to determine which groups caused the significant difference after ANOVA.

FINDINGS AND DISCUSSION 

In this part of the study, the relationship between the school readiness and reading skills of first-grade 
students with learning difficulties was evaluated and the findings obtained were included.

Table 1. Reading Skills Assessment Form Pearson Multiplication Moment Made to Determine the 
Relationship Between the Scores Obtained from the "Adding Reading" Sub-Scale and the Scores 
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Obtained from the Reading Skills Assessment Form "Watching Reading, Sitting Style, Reading 
Adaptation, Reading Speed, Skipping Reading, Repeating Reading" Correlation Analysis Results 

Variable N R P
Reading by watching 57 ,589 ,000*
Sitting Style 57 ,708 ,000*
Reading Adaptation 57 ,698 ,000*
Reading Speed 57 ,651 ,000*
Repetitive Reading 57 ,882 ,000*
Reading with skipping 57 ,876 ,000*

As can be understood from Table 1, as a result of Pearson Product Moment Correlation analysis, 
which was conducted to determine the relationship between the scores obtained from the Reading 
Skills Assessment Form "Reading by Adding" subscale and the "Reading by Reading" subscale of the 
reading skills assessment form, the scores were statistically p <. A positive significant relationship 
was found at the 05 levels (r =, 589; p <.05). As a result of the Pearson Product-Moment Correlation 
analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained from the "Add Reading" 
and the "Sitting Style" subscale, a statistically significant positive correlation was found between the 
scores at the level p <.05 (r =, 708; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation 
analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained from the "Add Reading" 
and the "Reading Adaptation" subscale, a statistically significant positive correlation was found 
between the scores at the level p <.05 (r =, 698; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment 
Correlation analysis performed to determine the relationship between the scores obtained from the 
reading by adding and the subscale of the "Reading Speed", a statistically significant positive 
correlation was found between the scores at the level of p <.05 (r =, 651; p <.05). As a result of the 
Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the 
scores obtained from the "Add Reading" and the "Repeating Reading" subscale, a statistically 
significant positive relationship was found between the scores at the level p <.05 (r =, 882; p <.05). As 
a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship 
between the scores obtained from the "Reading by Adding" and the "Reading by Jumping" subscale, a 
statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 876; 
p <.05). 

Not only the chronological age of a child but also factors such as health status, muscle development, 
use of sight and hearing, together with their abilities, affect their learning by living (Kaynar, 2014). 
Koçyiğit and Kayılı (2014) examined the primary school readiness of 5-6 year old children according 
to their cognitive styles in their study on “Investigation of the primary school readiness of 
kindergarten children with different cognitive styles”. In the study which was conducted with 227 
students attending kindergarten in pre-school education institutions in Konya province, it was 
concluded that the readiness of preschool children to primary school differed in favor of children with 
reflective cognitive style. In our study, it was found that there is a relationship between learning 
disability and school readiness. Hollingsead and Ostrander (2006), in their study of students who had 
learning difficulties in reading comprehension, determined the strengths and weaknesses of some 
students who were previously selected in terms of reading, and they tried to determine what reading 
comprehension strategy of these students according to their reading competence and characteristics 
which could eliminate their reading comprehension difficulties. The researchers first gave information 
about the characteristics of the students and then touched on the general characteristics of reading 
comprehension strategies that can be employed. The strategies proposed by the researchers to 
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overcome the reading comprehension difficulties of the students are Peer Assisted Learning Strategy 
(Peer Assisted Learning Strategy (POSSE), ITS (Coop-Dis-Q), and Multiple Pass Strategy 
(Multipass). As a result, the researchers proposed the ITS reading comprehension strategy for the 
development of the metacognitive skills of Jill, who is studying in the second grade, because they 
stated that cooperative discussion activities will help him to structure his reading comprehension skills 
and to participate in social environments and activities without hesitation. A TÖD reading 
comprehension strategy, which includes visual-spatial organization and metacognitive skills, and self-
observation, was proposed for Matt, who is an 11th-grade student.

Table 2. Reading Skills Evaluation Form Pearson Product Moment Correlation Analysis Results 
Conducted to Determine the Relationship Between the Scores Obtained from the "Repeating Reading" 
Sub-Scale and the Scores Obtained from the Reading Skills Evaluation Form “Watching Reading, 
Sitting Style, Reading Adaptation, Reading Speed, Sitting”

Variable N R P
Reading by Watching 57 ,682 ,000*
Sitting Style 57 ,719 ,000*
Reading Adaptation 57 ,753 ,000*
Reading Speed 57 ,728 ,000*

Looking at Table 2, the Pearson Product Moment Correlation analysis, which was conducted to 
determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills Assessment Form 
"Repeating Reading" subscale and the scores obtained from the "Reading by Watching" subscale of 
the reading skills assessment form, showed that the scores were statistically at p <.05 level A positive 
significant relationship was found (r =, 682; p <.05).

As a result of the Pearson Product-Moment Correlation analysis conducted to determine the 
relationship between the scores obtained from the "Repeating Reading" and the "Sitting Style" 
subscale, a statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p 
<.05 (r =, 682; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis performed to 
determine the relationship between the scores obtained from the "Repeated Reading" and the 
"Reading Adaptation" subscale, a statistically significant positive correlation was found between the 
scores at the level of p <.05 (r =, 753; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation 
analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained from the "Repeating 
Reading" and the "Reading Speed" subscale, a statistically significant positive relationship was found 
between the scores at the level p <.05 (r =, 728; p <.05). McClelland, Acock, and Morrison (2006) 
state that the chronological age should not be taken into account in determining children's readiness 
for school, and it will be sufficient for the child to reach cognitively enough maturity to start school.
Arı and Özcan (2016) examined the effect of first-grade students' school readiness levels on their 
learning to read and write in a study they conducted with 51 students studying in the first grade of 
Eskişehir's Odun Pazarı district. In the study, in which the Personal Information Form, the 
Metropolitan School Readiness Test, and the First Reading and Writing Skills Assessment Forms 
were used as data collection tools, it was found that the reading and writing skills of the students with 
high school readiness were also high.
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Table 3. Reading Skills Assessment Form Pearson Product Moment Correlation Analysis Results 
Conducted to Determine the Relationship Between the Scores Obtained from the "Reading by 
Watching" Sub-Scale and the Scores Obtained from the Reading Skills Assessment Form "Sitting 
Style, Reading Adaptation, Reading Speed" Sub-Scale

Variable N R P
Sitting Style 57 ,674 ,000*
Reading Adaptation 57 ,845 ,000*
Reading Speed 57 ,850 ,000*

When Table 3 is examined, as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted 
to determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills Assessment Form 
"Reading by Watching" subscale and the "Sitting Style" subscale of the reading skill assessment form, 
the scores are statistically positive at p <.05 level. A significant relationship was found (r =, 674; p 
<.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis performed to determine the 
relationship between the scores obtained from the "Reading by Watching" and the "Reading 
Adaptation" subscale, a statistically significant positive correlation was found between the scores at 
the level p <.05 (r =, 845; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis 
conducted to determine the relationship between the scores obtained from the "Reading by Watching" 
and the "Reading Speed" subscale, a statistically significant positive correlation was found between 
the scores at the level p <.05 (r =, 850; p <.05). Tazebay (1995) investigated the effects of third and 
fourth-grade primary school students' reading aloud and silent reading speed, reading errors during 
their reading, negative reading behaviors, and negative reading behaviors with these errors on reading 
speed and reading comprehension skills. None of the negative reading behaviors of third and fourth-
grade students while reading silently did significantly affect my reading comprehension score. Third 
and fourth-grade students' reading aloud errors such as "Reading the word incorrectly", "Adding a 
new word", "Skip the word", "Inability to read the word" significantly decrease their reading 
comprehension scores. Among the negative reading behaviors of the students in the sample while 
reading aloud, "Nodding", "Being angry", "Following with fingers", "Not sitting upright", "Licking 
lips", "Not obeying punctuation", "Spelling reading" and "Losing place of reading. "it significantly 
reduces reading speeds.
It was concluded that the negative reading behaviors of the students in the sample while reading 
quietly, "Lip wiggling" and "Licking lips" significantly decreased their reading speed. 

Table 4. Reading Skills Assessment Form Pearson Product Moment Correlation Analysis Results 
Conducted to Determine the Relationship Between the Scores Obtained from the "Sitting Style" Sub-
Scale and the Scores Obtained from the Reading Skills Assessment Form "Reading Adaptation, 
Reading Speed," Sub-Scale

Variable N R P
Reading Adaptation 57 ,714 ,000*
Reading Speed 57 ,729 ,000*

As can be seen from Table 4, as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis, which 
was conducted to determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills 
Assessment Form "Sitting Style" subscale and the "Reading Adaptation" subscale of the reading skill 
assessment form, the scores were statistically p <. A positive significant relationship was found at the 
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05 level (r = .714; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted 
to determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills Assessment Form 
"Sitting Style" subscale and the "Reading Speed" subscale of the reading skill assessment form, a 
statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05. (r = .729; 
p <.05). Tazebay (1995) investigated the effects of third and fourth-grade primary school students' 
reading aloud and silent reading speed, reading errors during their reading, negative reading 
behaviors, and negative reading behaviors with these errors on reading speed and reading 
comprehension skills. He stated that among the negative reading behaviors of the students in the 
sample while reading aloud, "Being anxious", "Not sitting upright", "Not obeying punctuation",
"Spelling by spelling" and "Losing one's reading place" significantly decreased their reading 
comprehension scores.

Table 5. Reading Skills Evaluation Form Pearson Product Moment Correlation Analysis Results 
Conducted to Determine the Relationship Between the Scores Obtained from the "Voice Tone in 
Reading" Sub-Scale and the Scores Obtained from the Reading Skills Evaluation Form "Reading 
Speed" Sub-Scale

Variable N R P
Readin Speed 57 ,888 ,000*
Reading Rules 57 ,320 ,000*
Breath Control 57 ,714 ,000*

When we examine Table 5, as a result of Pearson Product Moment Correlation analysis performed to 
determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills Assessment Form 
"Voice Tone in Reading" subscale and the "Reading Speed" subscale of the reading skill assessment 
form, the scores are statistically p <.05 A positive significant relationship was found at the level (r =, 
888; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine 
the relationship between the scores obtained from the "Tone of Reading" and the "Reading Rules" 
subscale, a statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p 
<.05 (r =, 320; p <.05). As a result of the Pearson Product-Moment Correlation analysis performed to 
determine the relationship between the scores obtained from the "Voice Tone in Reading" and the 
"Breath Control" subscale, a statistically significant positive relationship was found between the 
scores at the level p <. 05). In the results of the research, it was determined that the skills of "reading 
paying attention to stress and intonation" and "reading paying attention to punctuation marks" were at 
a moderate level. In a group of articles investigating Çelenk (Bayat & Çelenk, 2015; Çelenk 2008; 
Yıldız, 2009), it is seen that first-grade students' reading skills are low in stress and intonation, 
punctuation and intonation, paying attention to punctuation marks in teaching first reading and 
writing. In another study, it was found that children with general reading difficulties have a negative 
attitude towards school and reading, have reading problems, and are aware that they cannot read like 
their peers; He also states that they have social and emotional problems (Bayat & Çelenk, 2015).
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Table 6. Results of the Pearson Product-Moment Correlation Analysis Performed to Determine the 
Relationship Between the Scores Obtained from the Reading Skills Assessment Form "Reading 
Speed" Sub-Scale and the Scores Obtained from the Reading Skills Assessment Form "Breath Control 
Sub-Scale"

Variable N R P
Breath Control 57 ,729 ,000*

Looking at Table 6, the Pearson Product-Moment Correlation analysis, which was conducted to 
determine the relationship between the scores obtained from the Reading Skills Assessment Form 
"Reading Speed" subscale and the scores obtained from the "Breath Control" subscale of the reading 
skill assessment form, showed that the scores were statistically at p <.05 level. A positive significant 
relationship was found (r =, 729; p <.05). Erman (2005), although children with learning disabilities 
come to clinics due to school failure; stated that they can exhibit different clinical manifestations such 
as fear of school, somatic complaints (difficult breathing, sweating, etc.), social phobia, night fears, 
and speech disorders. These situations can disrupt the fluency of reading.

Table 7. Results of Pearson Product Moment Correlation Analysis Conducted to Determine the 
Relationship Between Grade Level and Reading Skills Evaluation Form “Reading Adaptation, 
Reading Rules” Sub-Scale Scores

Variable N R P
Reading Adaptation 57 ,320 ,015*
Reading Rules 57 ,437 ,002*

As can be seen from Table 7, as a result of Pearson Product-Moment Correlation analysis conducted 
to determine the relationship between grade level and the scores obtained from the reading skills 
assessment form the "Reading Adaptation" subscale, a statistically significant positive relationship 
was found between the scores at the level of p <.05 ( r = .320; p <.05). As a result of the Pearson 
Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the scores 
obtained from the "Reading Rules" subscale, a statistically significant positive relationship was found 
between the scores at the level of p <.05 (r =, 437; p <.05). Jenkins et al. (2003) compared the reading 
speeds and accuracy of 109 students with 24 reading difficulties and 85 without reading difficulties. 
The reading speed and accuracy of students with reading difficulties were found to be lower than 
those of students without reading difficulties.

Table 8.Results of Pearson Product Moment Correlation Analysis Performed to Determine the 
Relationship Between Reading Fluency Error Total and Number of Misread Words

Variable N R P
Number of Misread Words 57 ,353 ,007*

When we look at Table 8, as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis performed 
to determine the relationship between the reading fluency error total and the number of misread 
words, a statistically significant positive relationship was found between the scores at the level of p 
<.05 (r =, 353; p <. 05). Sarıpınar and Erden (2010), in their study, primarily primary education 1.-5. 
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The reading levels, reading comprehension skills, and reading errors of the students in the classroom 
were evaluated. Secondly, it was aimed to compare the reading skills of students diagnosed with 
reading difficulties with the reading skills of students without reading difficulties. It was determined 
that children diagnosed with reading difficulties had significantly lower scores in terms of reading 
skills, made more reading errors, and their reading speed and reading comprehension skills were lower 
compared to children who did not have any reading difficulties. When the reading skills of the group 
with and without reading difficulties were compared, it was found that the reading speed and reading 
comprehension scores of those with reading difficulties were lower, the time to finish the text later, 
and they made more reading errors while reading.

Table 9. Reading Speed and Reading Skill Assessment Form Pearson Product Moment Correlation 
Analysis Conducted to Determine the Relationship Between Scores Obtained from the Sub-Scale 
"Skip Reading, Adding Reading, Repeating Reading, Watching Reading, Sitting Style, Reading 
Adaptation, Breath Control, Reading Fluency," Results

Variable N R P
Reading with Skipping 57 ,268 ,044*

Reading with Addition 57 ,281 ,034*
Repetitive Reading 57 ,339 ,010*
Watching Reading 57 ,456 ,000*
Sitting Style 57 ,310 ,019*
Reading Adaptation 57 ,473 ,000*
Breath Control 57 ,399 ,002*
Reading Fluency 57 ,527 ,000*

In Table 9, as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the 
relationship between the reading speed and the scores obtained from the "skipping reading" subscale 
of the reading skill assessment form, a statistically significant positive relationship was found between 
the scores at p <.05 level (r=,268; p<.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation 
analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained from the reading speed 
and the "reading by adding" subscale, a statistically significant positive relationship was found 
between the scores at the level p <.05 (r=,281; p<.05). As a result of the Pearson Product Moment 
Correlation analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained from the 
reading speed and the "repeating reading" subscale, a statistically significant positive relationship was 
found between the scores at the level of p <.05, (r=,339; p<.05). As a result of the Pearson Product 
Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained 
from the "reading speed" and the "reading by watching" subscale, a statistically significant positive 
relationship was found between the scores at the level p <.05 (r =, 456; p <.05). As a result of the 
Pearson Product-Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the 
scores obtained from the "reading speed" and the "sitting style" subscale, a statistically significant 
positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 310; p <.05). As a result of 
the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the 
scores obtained from the "reading speed" and the "reading adaptation" subscale, a statistically 
significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 473; p <.05). As 
a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship 
between the scores obtained from the "reading rate" and the "breath control" subscale, a statistically 
significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 399; p <.05). As 
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a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship 
between "reading speed" and "reading fluency", a statistically significant positive correlation was 
found between the scores at p <.05 level (r =, 527; p <.05). Wong et al. (2008) reported that many 
people who research the field of special learning disability agree that phonological processing 
difficulties cause reading difficulties. Neurological connections thought to underlie cognitive deficits 
in reading difficulties are around the left temporal-parietal region. The findings of the research shed 
light on the differences in the asymmetry of the planum temporal, which were found to be associated 
with reading difficulties. For this reason, it was concluded that there were problems with the child's 
reading skills.

Table 10. Pearson Multiplication Moment Correlation Analysis Results Conducted to Determine the 
Relationship Between Scores Obtained from the "Adding Reading, Sitting Style, Reading Adaptation, 
Reading Speed, Breath Control, Number of Misread Words," Sub-Scale with Other Reading Errors

Variable N R P
Reading with Skipping 57 ,281 ,034*
Sitting Style 57 ,319 ,016*
Reading Adaptation 57 ,295 ,026*
Reading Speed 57 ,375 ,004*
Breath Control 57 ,270 ,042*
Number of Misread Words 57 ,457 ,000*

In Table 10, as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine 
the relationship between the other reading errors and the scores obtained from the reading skills 
assessment form "reading by adding" subscale, a statistically significant positive relationship was 
found between the scores at the level p <.05 (r =, 281; p <.05). As a result of the Pearson Product 
Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the "other reading 
errors and the scores obtained from the" sitting style "subscale, a statistically significant positive 
correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 319; p <.05). As a result of the 
Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the 
"other reading errors" and the scores obtained from the "reading adaptation" subscale, a statistically 
significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 295; p <.05). As 
a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship 
between the "other reading errors" and the scores obtained from the "reading speed" subscale, a 
statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 375; 
p <.05). As a result of the Pearson Product-Moment Correlation analysis conducted to determine the 
relationship between the scores obtained from the "other reading errors" and the "breath control" 
subscale, a statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p 
<.05 (r =, 270; p <.05. ). As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to 
determine the relationship between "other reading errors" and "the number of misread words", a 
statistically significant positive correlation was found between the scores at the level of p <.05 (r =, 
457; p <.05). Lack of sound awareness, difficulties in establishing a sound-letter relationship, or letter 
and phonics required for the correct spelling of the word are among the proximal reasons underlying 
the difficulties experienced while learning to read (Seidenberg, 2018). Reading difficulty is one of the 
important criteria in diagnosing a learning disability. Looking at the definitions on this subject; 
Learning difficulties occur in one or more of the information acquisition processes required to 
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understand or use written and spoken language, and the individual's educational performance and 
social adherence are negatively affected (WHO, 2013; DSM-V, 2013).

Table 11. Results of Pearson Product Moment Correlation Analysis Conducted to Determine the 
Relationship Between Reading Comprehension Scores and Scores Obtained from Reading Skills 
Evaluation Form "Reading Rules" Sub-Scale

Variable N R P
Reading Rules 57 ,445 ,001*

When Table 11 is examined, as a result of Pearson Product-Moment Correlation analysis conducted to 
determine the relationship between the reading comprehension scores and the scores obtained from 
the reading skills assessment form the "reading rules" subscale, a statistically significant positive 
correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 445; p <.05). Reading is a complex 
process in which various cognitive and linguistic processes are intertwined. Reading skill, which 
started with letter recognition in preschool years and evolved into areas such as reading words, 
understanding what you read, and finally analyzing complex texts and combining information, is a 
comprehensive subject that covers a wide range of fields (Al Dahhan, Kirby, & Munoz, 2016). 
Although many children learn to read easily, approximately 5-15% of them have difficulty in learning 
to read and face various academic difficulties in this process (Breznitz, 2008; Reid, 2011; Snowling, 
2013). Although many children learn to read easily, approximately 5-15% of them have difficulty in 
learning to read and face various academic difficulties in this process (Breznitz, 2008; Reid, 2011; 
Snowling, 2013). 

Table 12. Pearson's Product Moment Correlation Analysis Results to Determine the Relationship 
Between Grade Level and Reading Comprehension Scores

Variable N R P
Grade Level 57 ,430 ,003*

As can be understood from Table 12, as a result of Pearson Product-Moment Correlation analysis 
conducted to determine the relationship between grade level and reading comprehension scores, a 
statistically significant positive relationship was found between the scores at the level p <.05 (r =, 430; 
p <.05). In the research carried out by Obalar (2009) on this subject; It was concluded that the scores 
of the students in reading skills, dictation, and writing skills and reading comprehension (text 
paragraph) scales differ significantly in favor of preschool students. Baydık, Ergül, and Bahap (2012), 
on the other hand; In his study with 39 third grade teachers, not paying attention to the punctuation 
marks of the reading fluency errors that third-grade teachers most frequently encountered in students 
with reading difficulties, incorrect reading of 64 words, letter-syllable from the word, stuck for more 
than two seconds or slow reading, adding letters-syllables to the word. syllable/word repetition, losing 
the place of reading, replacing the word) and word skipping.
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Table 13. Results of Pearson Product-Moment Correlation Analysis Performed to Determine the 
Relationship Between Scores Obtained from the "Breath Control" Sub-Scale of Loud Power and 
Reading Skills Assessment Form

Variable N R P
Breath Control 57 ,346 ,008*

In Table 13, a statistically significant positive correlation was found between the scores at the level p 
<.05 as a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis performed to determine the 
relationship between the scores obtained from the "Breath Control" subscale of the reading skill 
assessment form (r =, 346 p <.05). 

Table 14.Pearson Product Moment Correlation Analysis Results Performed to Determine the 
Relationship Between Emphasis and Grade Level, Reading Fluency Number of Errors, Sound Power, 
Reading Speed

Variable N R P
Grade Level 57 ,356 ,015*
Reading Fluency Number of 
Errors

57 ,420 ,001*

Power of Sound 57 ,423 ,001*
Reading Speed 57 ,781 ,000*

When we examine Table 14, as a result of Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to 
determine the relationship between emphasis and grade level, a statistically significant positive 
relationship was found between the scores at p <.05 level (r =, 356; p <.05). As a result of the Pearson 
Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between "stress" and 
"reading fluency error number", a statistically significant positive correlation was found between the 
scores at the level of p <.05 (r =, 420; p <.05). As a result of the Pearson Product Moment Correlation 
analysis conducted to determine the relationship between "emphasis" and "loudness", a statistically 
significant positive correlation was found between the scores at the level of p <.05 (r =, 423; p <.05).
As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the 
relationship between "stress" and "reading speed", a statistically significant positive correlation was 
found between the scores at p <.05 level (r =, 781; p <.05). Gökçe-Sarıpınar and Erden (2010) 
compared the reading skills of students in a study involving 128 students (64 with reading difficulties 
and 64 without reading difficulties). At the end of the study, it was found that students with reading 
difficulties read slower and make more reading errors than students without reading difficulties. As a 
result of the research, it was found that mistakes such as misreading 62 words, mixing letters, skipping 
letters/syllables, adding letters/syllables, and changing positions are made by students with reading 
difficulties.
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Table 15. Results of Pearson Product Moment Correlation Analysis Performed to Determine the 
Relationship Between Fluency and Other Reading Errors

Variable N R P
Other Reading Errors 57 ,640 ,000*

As a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the 
relationship between fluency and other reading errors in Table 15, a statistically significant positive 
relationship was found between the scores at p <.05 level (r =, 640; p <.05). Sidekli (2010), in his 
study with 4 students studying in the 4th grade in Ankara, stated that the most common mistakes in 
reading fluency of fourth-grade students with reading difficulties were word repetition, spelling 
reading, incorrect reading of the word, syllable/letter skipping, letter addition.

Table 16. Pearson's Product-Moment Correlation Analysis Results to Determine the Relationship 
Between Reading Speed and Scores Obtained from the Metropolitan School Readiness Test "Word 
Comprehension" Sub-Scale

Variable N R P
Word Comprehension 57 ,295 ,026*

As can be understood from Table 16, as a result of Pearson Product-Moment Correlation analysis 
conducted to determine the relationship between the reading speed and the scores obtained from the 
Metropolitan School Readiness Test "Word Comprehension" subscale, a statistically significant 
positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r. =, 295; p <.05). Ağaçkıran 
(2016) found that the reading speed and reading comprehension success of primary school first-grade 
students differ significantly in favor of those who received preschool education, depending on whether 
they received pre-school education or not. As for Ateş and Yıldız (2011); They examined the reading 
fluency of the students in the study, which included 99 primary school third-grade students. The most 
common reading mistakes made by students were found to be repetitive and incorrect reading errors.

Table 17. Pearson Product Moment Correlation Analysis Results Conducted to Determine the 
Relationship Between Reading Speed and Reading Skills Evaluation Form "Dictation, Skip Reading, 
Adding Reading, Repeating Reading, Watching Reading"

Variable N R P
Reading with Skipping 57 ,268 ,044*

Reading with Addition 57 ,281 ,034*
Repetitive Reading 57 ,339 ,010*
Reading by Watching 57 ,456 ,000*

When we evaluated Table 17, a statistically significant positive correlation was found between the 
scores at the level p <.05 as a result of the Pearson Product-Moment Correlation analysis performed to 
determine the relationship between the "reading speed" and the scores obtained from the reading skills 
assessment form "skipping reading" subscale (r. =, 268; p <.05). As a result of the Pearson Product 
Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the scores obtained 
from the "reading speed" and the "reading by adding" subscale, a statistically significant positive 
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correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 281; p <.05). As a result of the 
Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship between the 
scores obtained from the "reading speed" and the "repeating reading" subscale, a statistically 
significant positive correlation was found between the scores at the level p <.05 (r =, 339; p <.05). As 
a result of the Pearson Product Moment Correlation analysis conducted to determine the relationship 
between the scores obtained from the reading speed and the "reading by watching" subscale, a 
statistically significant positive correlation was found between the scores at the level of p <.05 (r =, 
456; p <.05). These results suggest that children with learning difficulties must reach the appropriate 
school maturity before they can start reading skills, otherwise reading will be a problem in future 
grades. These results suggest that children with learning difficulties must reach the appropriate school 
maturity before they can start reading skills, otherwise reading will be a problem in future grades. The 
study was applied to a student selected among ten students who were in the 5th grade of Gölköy 
Primary School in Kalecik district of Ankara province in the fall semester of the 2004-2005 academic 
year and who were determined to have reading difficulty. In order to determine the reading success, 
the student was given a reading text for two sub-grades. As a result of this pre-application, it was 
determined that the student was at the anxiety level in terms of reading. To improve the reading skills 
of the student, the application was carried out by using the basic principles and principles of the 
Fernald technique, one of the multi-sensory approaches. As a result of this application, it was 
observed that the reading level of the student improved from the anxiety level to the instructional 
level.

Table 18. Results of Pearson Product-Moment Correlation Analysis Conducted to Determine the 
Relationship Between Scores Obtained from the Reading Skills Evaluation Form “Sitting Style” Sub-
Scale with Other Reading Errors

Variable N r P
Sitting Style 57 ,319 ,016*

In Table 18, as a result of Pearson Product-Moment Correlation analysis performed to determine the 
relationship between other reading errors and the scores obtained from the reading skills assessment 
form the "sitting style" subscale, a statistically significant positive relationship was found between the 
scores at the level p <.05 (r =, 319; p <.05). Yangın (2010), from his study on reading errors of fourth-
grade students with reading difficulties, concluded that the most common mistakes per day were word 
repetition, reading by spelling, reading the word incorrectly, syllable/letter skipping, adding letters, 
according to his findings. These findings were obtained to preserve the research findings. 

Table 19. Results of the Pearson Product-Moment Correlation Analysis Performed to Determine the 
Relationship Between the Scores Obtained from the Reading Skills Evaluation Form "Tone of 
Reading" Sub-Scale with Other Reading Errors

Variable N r P
Reading Tone 57 ,295 ,026*

In Table 19; As a result of Pearson Product Moment Correlation analysis performed to determine the 
relationship between other reading errors and the scores obtained from the reading skills assessment 
form the "tone of voice" subscale, a statistically significant positive relationship was found between 
the scores at the level p <.05 (r =, 295; p <.05). When the studies on this subject are examined, it is 
emphasized that early childhood ages are very important in teaching reading and the importance of 
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activities to be done in this period in developing reading skills (Meier, 2000; Strickland & Morrow, 
2000; Vadasy et al., 1998; cited in Fire 2009). In this regard, Çalışkan and Gündüz (2013); they 
analyzed whether there was a difference between the groups in terms of the school maturity and the 
acquisition of literacy skills of 60-66, 66-72, 72-84-month-old children, and the levels of acquiring 
literacy skills and school maturity, and in line with the findings, the following conclusions were 
reached: 1. According to the Metropolitan School Readiness Test, Children in the 66-72 and 72-84 
month age groups stated that they have "moderate" school readiness. The school maturity levels of 72-
84 month-old children were found to be higher than both the 66-72-month-old and 60-66-month-old 
children. Children in the 66-72 and 72-84 month groups achieved higher scores on the initial literacy 
skills assessment form compared to the children in the 60-66 month group. In the readiness test 
evaluation scale, children in the 60-66 month age group were found to have school readiness at the 
level of "below the middle". Children in the 66-72 and 72-84 month age groups stated that they have 
"moderate" school readiness. The school maturity levels of 72-84 month-old children were found to be 
higher than both the 66-72-month-old and 60-66-month-old children. Children in the 66-72 and 72-84 
month groups achieved higher scores on the initial literacy skills assessment form compared to the 
children in the 60-66 month group. The reading-writing skills acquisition levels of children in the age 
groups of 72-84 and 66-72 months were found to be higher than those in the 60-66 month age group. 
According to the teachers' views, no difference was observed between the groups in terms of 
cognition. However, 60-66 and 66-72 months old children experienced some difficulties (grasping 
difficulties, lack of finger muscle development, slow learning, getting tired quickly, obeying the rules, 
etc.) These difficulties were observed more intensely in children in the 60-66 month group. In our 
study, it was found that there is a relationship between school readiness and reading sub-levels, and 
the higher the level of maturity, the better the reading skill. In the study of Şahin and Tuğrul (2019) on 
"Determining the Family's Contribution to Reading and Writing Education in the First Grade"; It was 
concluded that students who receive preschool education in private education institutions are more 
successful in reading and writing acquisition than students who receive pre-school education in a 
public school. In the studies conducted in the international literature with comparative single-subject 
patterns on this subject, it has been found that the combination of pre-reading and post-reading 
treatment techniques increases reading fluency (Eckert, Ardoin, Daly, & Martens, 2002; Eckert, 
Ardoin, Daisey, & Scarola, 2000; Daly, Martens, Hamler. , Dool and Eckert, 1999; Daily, Martens, 
Dool and Hintze, 1998). Das et al. (2007) examined the cognitive styles of 84 Canadian children in 
terms of their reading performance. Children; Word and word-like reading were evaluated in terms of 
information processing by using PASS intelligence theory in rapid naming activities. Poor readers 
were also found to be poor in terms of post-functional skills. A cognitive weakness was determined as 
the standard score of the CAS scale being below 90 and the standard score for the scale being below 
the average of the child in four standard scores. Accordingly, consecutive cognitive functions can be 
used to describe children with cognitive impairment in their successor function skills as having 
'dyslexia'. The succession process is of great importance for children who have difficulties decoding 
word codes. Reading enhancement programs can be interpreted as strengthening the consecutive 
cognitive function. 

CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

Considering the results of the study, which examined the relationship between school readiness and 
reading skills of children with learning difficulties; It has been found that there is a direct link between 
school readiness and reading skills. Teaching reading and writing is of utmost importance for parents 
with children with special needs. As in all teaching behaviors, using the most appropriate methods and 
techniques, taking the child's individual differences into account, giving the right reinforcers at the 
right time, ensuring that the child loves the educational environment and enjoys learning will speed up 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1060 June 1-2, 2021



the teaching process and increase the quality of education. The adaptation and success of the child to 
school depending on his / her personality traits, the family's child-rearing attitude, the child's health 
status, the wealth of the social environment they live in, their previous experiences in school life, and 
the child's academic readiness, learning interest and capacity. School maturity is the physical, mental, 
emotional, and social readiness of the child for school. It is not enough for a child to be ready for 
school, to be old enough, to be able to write letters, or to count. In many areas, the child should have
access to knowledge and skills. Families play a critical role in the child's starting and adaptation to 
school. Also, family is not only effective in the child's acquisition of basic life experiences in terms of 
social, emotional, academic, and physical expectations of the school but also effective in the process 
of adaptation to the school. At the same time, it facilitates or makes it difficult for the child to adapt to 
school in terms of his / her own expectations regarding family, child, and school life, attitude towards 
school as a result of his / her own experiences, personality traits, and communication within the 
family. Parents need to be aware that choosing a good and suitable school for the child or purchasing 
necessary school supplies does not mean preparation for school. In this direction, families should be 
educated and supported during the transition to school. It is important to take care of the child's school 
life. However, this should not mean just being concerned with his education. The child's school life 
includes friends, school jokes, school secrets, service memories, teachers, and lessons. In this sense, 
when dealing with your child's school, it may not be enough to focus solely on the homework, the 
responsibilities they have to fulfill, and the rules they have to follow. For this reason, families should 
be included in the system for the child's school readiness level. Symptoms related to learning 
difficulties most clearly emerge with the start of academic education during the school year. However, 
it can be noticed with a good observation in the preschool period. For this reason, school readiness 
levels should be compulsory and detailed in transition periods.
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Abstract 
The importance of special boron compounds is increasing day by day in industrial areas that 
requiring high technology. Each of these compounds are used in different sectors for different 
purposes. Fluoroborates are the special boron products having wide range of applications. In this 
study, one of the fluoroborates, phenyl fluoroborate was synthesized by wet method and synthesis 
parameters were determined. Phenol and fluoroboric acid were used as reactants in the synthesis of 
phenyl fluoroborate by wet method. The effects of reactant mole ratio ((nC6H5OH/nHBF4)= 1:1; 1.5:1; 
2:1 and 2.5:1), temperature (30 °C, 35 °C, 40 °C, 50 °C and 60 °C) and reaction time on the reaction 
yield were investigated. FT-IR and BF4

- ion selective electrode were used for the characterization 
studies. It has been determined from the literature that the characteristic FT-IR absorption band of 
the B-F bond is in the range of 1000-1100 cm-1. B-F peak was observed in FT-IR spectrum of phenyl 
fluoroborate synthesized under optimum conditions. BF4

- ion concentration was read in the ion meter 
with the help of BF4

- ion selective electrode. Phenyl fluoroborate was synthesized with 62% yield 
when mole ratio of reactants, temperature and reaction time were set as 2:1, 35 °C and 90 minutes, 
respectively. 

Keywords: Fluoroborate, phenyl fluoroborate, wet method.

INTRODUCTION 

The increase in the use of boron in industrial areas requiring high technology increases the use and 
value of boron as a raw material. There are many special boron compounds produced commercially 
in the world that can be used in different areas and classified as final products. Each of these 
compounds are used in different sectors for different purposes. 

One of the most important examples of boron special products is fluoroborates. The first scientific 
study on fluoroborates, salts of tetrafluoroboric acid, was performed by Berzelius (Booth and 
Martin, 1949).  Compounds in this group are alkali metal fluoroborates, ammonium fluoroborate 
and transition element fluoroborates (Yünlü, 2019). Fluoroborate salts are obtained by reaction of 
oxides, hydroxides, carbonates and fluorides with boric acid or fluoroboric acid (Aydın et. al. 2017). 
As another production method, stable fluoroborates are formed by reacting boron fluoride with 
metal fluorides (Papcun, 2000). Fluoroborates can also be obtained by solid phase reaction of metal 
fluoride and elemental boron (Aydın et. al. 2019). 

Fluoborates are used in many areas such as flame retardant in textile, catalyst in polymerisation 
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reactions and organic synthesis, pesticide against insects and fungi, in coating solutions, optical 
properties enhancers in glass, and in many other areas (Aydın et. al., 2017). Lithium fluoroborate 
glasses increase optic properties with using rare earth elements, Nd3+ (Balakrishna et. al. 2013), 
NdF3 (Ibrahim et. al., 2016),  Pr3+ doped zinc fluoroborate glasses have good physical parameters as 
electronic polarizability and molar refraction (Prajnashree et. al., 2013). Dy3+ doped sodium 
fluoroborate glasses increase thermal properties of glasses such as glass stability factor (Rayappan 
et. al., 2010). Metal fluoroborates are also used as catalyst in different reactions. Copper(II) 
tetrafluoroborate is highly efficient catalyst for Michael addition (Garg et. al., 2005). Zinc 
tetrafluoroborate perform in high efficiency for Biginelli reaction (Kundu et. al., 2009).  Sodium 
fluoroborate is used in organic reactions as catalyst (Bandgar et. al., 2007). High efficiencies are 
obtained when sodium tetrafluoroborate catalyses electrophilic substitution reactions (Kamble et. 
al., 2007). Fluoroborates perform well when used as a flame retardant. Zinc fluoroborate, copper 
fluoroborate and cobalt fluoroborate are used as flame retardant in cotton fabrics (Aydın, 2015; 
İpek, 2018; Biberoğlu, 2020).  Ammonium fluoroborate provides resistance to flame in treated solid 
wood and increases resistance of decay against to fungi (Terzi et. al., 2011).

In this study, phenyl fluoroborate, one of the fluoroborates, was synthesized by wet method and the 
synthesis parameters were determined. 

MATERIALS AND METHODS 

It is generally possible to synthesize metal fluoroborates by methods such as dry, wet, microwave, 
hydrothermal synthesis. In this study, wet method was preferred in the synthesis of phenyl 
fluoroborate because it is easier and cheaper. The wet method contains the synthesis of 
fluoroborates in teflon or plastic reaction vessels using metal oxides and fluoroboric acid as 
reactants. The type of the reaction vessel is important in preventing corrosive effects of fluoroboric 
acid during the reaction. Experimental studies were carried out under different conditions by 
placing the teflon reaction vessel on a heater with magnetic stirrer. Mixing speed, temperature, 
mole ratio and time are important parameters in the wet method. Phenol and fluoroboric acid were
used as the reactants in the synthesis of phenyl fluoroborate. Sulfuric acid was used as the catalyst. 
Chemical reaction is shown as follows:

C6H5OH + HBF4 C6H5BF4 + H2O                 
(1) 

A certain amount of fluoroboric acid was placed in the teflon reactor and heated to a certain 
temperature. Phenol was dissolved in a small amount of heated water and sulfuric acid, which acted 
as a catalyst, was added to it. The mixture was added to the heated fluoroboric acid solution and the 
time required for the reaction to occur (120 min.) was waited. At the end of the test period, the 
system was turned off and allowed to cool. The solution was crystallized by cooling in the freezer. 
Experiments were carried out at different stoichiometric ratios and at different temperatures to 
determine the optimum molar ratio and optimum temperature. FTIR (Jasco FT-IR-480 +) and BF4

-

electrode were used for the characterization study.
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Table 1. Reaction conditions used in the synthesis of phenyl fluoroborate
Exper ment 

Order
n

C6H5OH
 / 

n
HBF4

Temperature( 
°C)

M x ng Speed 
(rpm)

T me 
(m nutes)

1 1:1 50 400 0 - 120
2 1.5:1 50 400 0 - 120
3 2:1 30, 35, 40, 50, 60 400 0 - 120

4 2.5:1 50 400 0 - 120

RESULTS 

In order to determine the optimum mole ratio in phenyl fluoroborate synthesis, it was studied when 
the nC6H5OH / nHBF4 ratio was 1:1, 1.5:1, 2:1, 2.5:1 at 50 °C and 400 rpm. Crystal formation was 
observed in all mole ratios. However, it was determined that the higher the phenol amount, the higher 
the efficiency. The effect of mole ratio on yield was given in Fig. 1.

Figure 1. The effect of C6H5OH / HBF4 molar ratio on reaction yield 

As shown in Fig. 1, the highest yield was obtained when the mole ratio was 2:1. Fig.1. also shows 
that when the mole ratio of reactants were 2:1 and 2.5:1, the yield was almost same. In later 
experiments, the molar ratio of C6H5OH/HBF4 was taken as 2. Phenyl fluoroborate was produced 
with 58% yield at 50 °C, reagent mole ratio of 2:1, 400 rpm stirring rate and 120 min.
After determining the optimum mole ratio, experiments continued for temperatures at 30 °C, 35 °C, 
40 °C, 50 °C, 60 °C. Effect of temperature on the yield was given in Fig. 2. As can be seen from the 
graph, the optimum temperature was determined as 35 °C. The yield was found 62% at mole ratio 
(nC6H5OH/nHBF4) of 2:1, temperature at 35°C and period of 120 min. and 400 rpm.

Figure 2. The effect of temperature on reaction yield  

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1066 June 1-2, 2021



At 35 °C and 40 °C, the yield was quite close to each other. Considering that phenol dissolves much 
faster at 40 °C, we can accept the optimum temperature at 40 °C under necessary conditions.
When the nC6H5OH/nHBF4 ratio was 2 and temperature of 40 °C, 1 ml sample was taken from the 
mixture at certain intervals and diluted to 300 ml. BF4

- concentration was read in the ion meter with 
the help of BF4

- ion selective electrode. It was observed that the BF4
- concentration remained 

approximately the same after 90 minutes. The optimum reaction time has been determined as 90 
minutes. The variation of the concentration with time was given in Figure 3.

Figure 3. The effect of reaction time on fluoroborate ion concentration (nC6H5OH / nHBF4): 2/1, 40 °C, 
400 rpm)

The synthesized product was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (Jasco FT-IR-
480)
It has been determined from the literature that the characteristic FT-IR absorption band of the B-F
bond is in the range of 1000-1100 cm-1 (Leoni et. al., 1991). The FT-IR spectrum of synthesized 
product at optimum conditions was given in Fig. 4. In the FT-IR spectrum, the B-F peak between 
1000-1100 cm-1 was observed. 

Figure 4. FT-IR spectrum of synthesized phenyl fluoroborate
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DISCUSSION 
There is no study in the literature on the synthesis of phenyl fluoroborate. Considering this 
information, it is seen that the results obtained are original and will contribute to the literature. 
Phenyl fluoroborates are commercially available and do not harm the environment.

CONCLUSION 

Phenyl fluoroborate was synthesized with 62% yield when mole ratio of reactants and temperature 
were set as 2:1 and 40 °C, respectively. The optimum reaction time has been determined as 90 
minutes. B-F peak was observed in FT-IR spectrum of phenyl fluoroborate synthesized under 
optimum conditions. Fluoroborates do not cause environmental pollution and toxic effects on 
humans, making them suitable for use as additives in industrial applications (for example as a flame 
retardant). Fluoroborates are sold very high prices in the foreign market. Within the scope of our 
study, synthesis of phenyl fluoroborate was costed at a much lower price based on the raw material 
cost.
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İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN NİZAMNAMESİ HAKKINDA 
GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
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ÖZET

İttihat ve Terakki Cemiyeti son dönem Türk tarihinde son derece önemli bir rol oynamıştır. 
Abdülhamit döneminin sonlarına doğru imparatorluk içindeki muhalefet hareketi iyice 
güçlenmiştir. Bu duruma İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ortaya çıkması ve günden güne güç 
kazanması yol açmıştır. Aydınlar arasında hızla taraftar kazanan İttihat ve Terakki Cemiyeti 
özellikle ordu içinde büyük güç kazanmıştır. Bu gelişme cemiyetin iktidara gelmesinde kilit 
rol oynamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti Abdülhamit’in istibdat rejimine son vermeyi ve 
Kanun-ı Esasi’yi geri getirmeyi temel amaç olarak belirlemiştir. Aslında İttihat ve Terakki 
Cemiyeti çökmekte olan imparatorluğu kurtarmak hedefiyle hareket etmiştir. Cemiyet bunu 
başarabilmek için yetersiz gördüğü idareyi değiştirmeyi, reformlar yapmayı ve toplumu 
aydınlatmayı arzulamıştır. İttihat ve Terakki her ne kadar gizli bir cemiyet olarak kurulsa da 
bir sivil toplum örgütü gibi nizamname yayınlamıştır. Cemiyete yakın olan Meşveret 
Gazetesi’nde basılan nizamnamede cemiyetin hedefleri, yapılanması ve işleyişi açıklanmıştır. 
41 madde olan nizamnamede İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında son derece önemli bilgiler 
yer almıştır. Nizamnamede cemiyetin devleti kurtarmayı ve hürriyeti getirmeyi amaçladığı 
açıkça görülmektedir. Kanun-ı Esasi’nin ilan edilmesi temel hedef olarak göze çarpmaktadır. 
Nizamnamede cemiyetin toplumu eğitmek ve aydınlatmak istediği dikkat çekmektedir. Bu 
çalışmada Meşveret Gazetesi’nde yayınlanan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nizamnamesi 
incelenmiş ve nizamname hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu sayede İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin anlaşılmasına katkı yapılması ümit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İttihat ve Terakki Cemiyeti, Kanun-ı Esasi, Osmanlı İmparatorluğu
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A GENERAL EVALUATION ON THE REGULATION OF THE 
COMMITTEE OF UNION AND PROGRESS 

ABSTRACT 

The Committee of Union and Progress has played an extremely important role in recent 
Turkish history. The opposition movement within the empire grew stronger towards the end 
of the Abdülhamit period. The emergence of the Committee of Union and Progress and its
strengthening day by day caused this situation. The Committee of Union and Progress, which 
quickly gained support among the intellectuals, gained great power especially in the army. 
This development played a key role in the coming to power of the society. The Committee of 
Union and Progress has determined to end Abdülhamit's regime of tyranny and to restore the 
Kanun-i Esasi as its main objective. In fact, the Committee of Union and Progress acted with 
the aim of saving the collapsing empire.  In order to achieve this, the Committee has longed to 
change the administration, make reforms and enlighten the society, which it deems 
inadequate. Although the Committee of Union and Progress was established as a secret 
society, it published a regulation like a non-governmental organization.  The objectives, 
structuring and functioning of the society are explained in the regulation published in the 
Meşveret Newspaper, which is close to the society. In the statute, which consists of 41 
articles, extremely important information about the Committee of Union and Progress was 
included. It is clearly seen in the regulations that the society aims to save the state and bring 
freedom. It is striking in the regulations that the society wants to educate and enlighten the 
society. In this study, the regulations of the Committee of Union and Progress published in 
the Meşveret Newspaper were examined and evaluations were made about the regulation. 
Thus, it was hoped to contribute to the understanding of the Committee of Union and 
Progress. 

Keywords: the Committee of Union and Progress, Kanun-ı Esasi, the Ottoman Empire

GİRİŞ 

İttihat ve Terakki Cemiyeti son dönem tarihimizi anlama bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu baskılar karşısında varlığını devam ettirebilmek için 
uzun bir çağdaşlaşma süreci geçirmiştir. Bu çağdaşlaşma süreci eğitimin de modernleşmesine 
yol açmıştır. Batı tarzı eğitim veren okullarda yetişen aydınlar ise devletin ve toplumun daha 
fazla çağdaşlaşması gerektiğine kanaat getirmişlerdir. Yapılan yeniliklere rağmen 
imparatorluğun baskılara maruz kalması İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni doğurmuştur. Cemiyet 
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temel amacını Kanun-ı Esasi’yi tekrar yürürlüğe koymak ve hürriyeti tesis etmek olarak 
açıklamıştır. Cemiyetin yaptıklarına baktığımız zaman asıl kaygının imparatorluğu kurtarmak 
ve toplumu eğitmek olduğu göze çarpmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti bunu sağlamak 
için Kanun-ı Esasi’nin yeniden yürürlüğe konmasını, meclisin açılmasını ve hürriyetin ilan 
edilmesi araç olarak görmüştür. Nitekim iktidara geldikten sonra devleti kurtarmayı 
özgürlüğü sağlamaya tercih etmiştir. Cemiyet hedeflerini, planlarını, üyelerinden 
beklentilerini ve yapısını Mısır’da yayımladığı beyanname ile halka ilan etmiştir. İttihat ve 
Terakki’nin yapısını, amaçlarını ve organizasyonunu anlamak için nizamnamesini incelemek 
gereklidir. Bundan dolayı bu çalışmada İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nizamname-i Esasi’si 
analiz edilmiştir. 

1.İttihat ve Terakki Cemiyeti

II. Abdülhamit döneminde Osmanlı Hükümeti’nin uğraşmak zorunda kaldığı ilk muhalif grup 
Yeni Osmanlılar olmuştur. Ancak Abdülhamit yönetimi bu grubun etkisini kısa süre 
içerisinde bertaraf etmeyi başarmıştır. Bundan sonra hükümete karşı yeni muhalif hareketler 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunlardan biri 3 Haziran 1889 tarihinde İttihad-ı Osmani adıyla 
kurulan cemiyet olmuştur(Mütercimler, 2016: 157). İbrahim Temo, Abdullah Cevdet, İshak 
Sukuti ve Mehmet Reşit tarafından kurulmuş olan cemiyet Paris’te bulunan Ahmet Rıza 
Bey’in Terakki ve İttihat Cemiyeti ile temas kurmuş ancak birleşme görüşmeleri başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır(Demirbaş, 1987: 15). II. Abdülhamit’e karşı olan muhalefetin güç kazanması 
1906 yılında subaylar tarafından Osmanlı Hürriyet Cemiyeti’nin kurulması ile 
gerçekleşmiştir(Özdemir, 2014: 51). Cemiyet kurulduktan kısa süre sonra Paris’te bulunan 
Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleşme kararı almıştır. Birleşme kararı sonrasında yapı İttihat 
ve Terakki Cemiyeti adını almıştır(Mütercimler, 2016: 159-160). Gizli bir cemiyet şeklinde 
örgütlenen yapıda pek çok asker ve aydın yer almıştır(Adıgüzel, 2018: 8). Cemiyet amacına 
ulaşmak için her türlü yola başvurmuştur(Çiçek. 2007: 15). Cemiyet örgütlenmesinde pek çok 
farklı yapıdan faydalanmıştır. İtalyan Carbonari, Rus devrimci örgütleri ve Balkanlardaki 
milliyetçi komitalar cemiyet için önemli örnekler teşkil etmişlerdir(Adıgüzel, 2018: 83). 
İttihat ve Terakki Abdülhamit yönetimini dize getirmek için en çok tedhiş yöntemini 
kullanmıştır. Böylece hükümet taraftarlarını sindirmek istemiştir(Shaw, 2006: 321). 1908 yılı 
Temmuz ayında Niyazi Bey’in yanındaki askerlerle dağa çıkması ve Enver Bey’in de benzer 
şekilde hareket etmesi isyanın fitilini ateşlemiştir(Bay, 2013: 57). Padişahın bu isyanı 
bastırmakla görevlendirdiği Şemsi Paşa’nın İttihat ve Terakki tarafından düzenlene bir suikast 
ile ortadan kaldırması İstanbul’da büyük etki yaratmıştır(Adıgüzel, 2018: 131). Bu gelişme 
sonrasında Rumeli’de bulunan askeri kuvvetlerden İttihat ve Terakki’ye katılımın artması 
Padişahı köşeye sıkıştırmıştır(Özdemir, 2014: 219). Bu şartlar altında II. Abdülhamit 
Mebusan Meclisi’nin yeniden toplanacağını duyurmuştur(Zürcher, 2013: 75). Bu kararla 
birlikte İttihat ve Terakki Cemiyeti en önemli hedefi olan hürriyetin ilanını ve Kanun-ı 
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Esasi’nin yeniden yürürlüğe konmasını sağlamıştır. Cemiyet bundan sonra iktidara gelmek ve 
diğer hedeflerini gerçekleştirmek için büyük çaba göstermiştir. 

2.İttihat ve Terakki Cemiyeti Nizamname-i Esasisi 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin nizamnamesi Rumi 1323 yılında Mısır’da basılmıştır. 
Nizamname yayınlandığı sırada cemiyet Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adını 
taşımaktaydı. Nizamnamenin ilk maddesinde vatanın ve memleketin selametini isteyen 
Osmanlı vatanseverlerinin Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla siyasi bir cemiyet 
kurdukları ilan edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). 
Bu maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin temel hedefinin vatanı kurtarmak olduğu açıkça 
görülmektedir. 

Nizamnamenin ikinci maddesinde cemiyetin toplum ahlakını, ilmini, maarifini ve terakkisini 
sağlamayı amaçladığı vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 3). Bu maddeden cemiyetin toplumu aydınlatmak, eğitmek ve ileriye götürmek 
istediği açıkça anlaşılmaktadır. Nizamnamenin ikinci maddesi cemiyetin aydınlanmacı 
yönünü göstermektedir.

Nizamnamenin üçüncü maddesi cemiyetin Osmanlı unsurları arasında vatanseverlik ve 
insaniyet zemininde birlik sağlamayı istediğini dile getirmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). Bu maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
Osmanlıcılık politikası açıkça görülmektedir. Ancak cemiyet iktidara geldikten sonra bu 
politikanın uygulanamayacağını görmüş ve İslamcılık fikrinin de iflası sonrasında Türkçülük 
politikasına dönmüştür.

Nizamnamenin dördüncü maddesinde cemiyet Osmanlı istiklalini ve toprak bütünlüğünü 
korumak için çalışacağını ilan etmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 3). İttihat ve Terakki iktidara gelmeden önce Kanun-ı Esasi’yi ilan ettirmek ve 
hürriyeti sağlamak amacında olduğunu açıklasa da bu maddede de görüldüğü üzere cemiyetin 
temel amacı devleti kurtarmaktır.

Beşinci maddede cemiyet hilafet ve saltanatı koruyacağını ancak keyfi ve baskıcı idareye son 
vereceğini ifade etmiştir. Maddenin devamında meşruti ve hukuki bir idare kurulacağı ilan 
edilmiştir. Ayrıca Kanun-ı Esasi dairesinde genel reformlar yapılacağı 
duyurulmuştur(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 3). Bu 
maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hürriyeti ilan etmek yani meşruti yönetimi geri 
getirmek için çalışacağı göze çarpmaktadır.

Altıncı maddede kadın erkek isteyen herkesin cemiyete üye olabileceği bunun için akıl ve 
ahlak sahibi olmanın yeterli olduğu beyan edilmiştir. Üyelerin geçmişlerinin temiz olması da 
arzulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). Bu 
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maddede İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kendisine namuslu ve dürüst üyeler aradığı 
görülmektedir. Cemiyet ahlaksız kişilerin vatan için faydalı olamayacakları görüşündedir. 

Yedinci maddede her üyenin cemiyet nizamnamesine uyacağına dair din ve namus üzerine 
yemin edeceği ifade edilmiştir. Nizamnameye aykırı davrananların cemiyetten ihraç 
edilecekleri belirtilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). 

Nizamnamenin sekizinci maddesinde cemiyet üyelerinin mümkün olan her yerde şube tesisine 
çalışmaları gerektiği vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i
Esasisi, 1323: 4). Bu madde cemiyetin ülke geneline yayılarak taraftar kazanmayı 
hedeflediğini göstermektedir. Fakat cemiyet bazı bölgelerde güçlenirken bazı yerlerde istediği 
etkinliğe ulaşamamıştır.

Dokuzuncu maddede yeni kurulan şubelerin nizamnamelerini İttihat ve Terakki Cemiyeti 
Heyet-i Merkeziye’sine kabul ettirdikten sonra faaliyetlerine başlayabilecekleri dile 
getirilmiştir. Onuncu maddede şubelerin serbest hareket edebilecekleri ancak Heyet-i
Merkeziye kararlarını uygulamakla yükümlü oldukları ifade edilmiştir(Osmanlı Terakki ve 
İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 4). Bu maddelerden cemiyetin oldukça merkezi 
ve disiplinli bir şekilde hareket etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.

On birinci maddede her şubenin gelirlerinden belirlenen miktarı Heyet-i Merkeziye’ye 
göndereceği elinde kalan para ile şube masraflarını karşılayacağı hükme bağlanmıştır. On 
ikinci maddede bütçesi uygun olan şubelerin masraflarını ödemek koşulu ile Heyet-i
Merkeziye’ye aza gönderebilecekleri duyurulmuştur. On üçüncü maddede aza gönderen 
şubelerin aza hakkında Heyet-i Merkeziye’ye önceden bilgi vermeleri zorunlu 
kılınmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 5). Bu 
maddelerden cemiyetin oldukça kısıtlı bir bütçe ile varlığını sürdürdüğü görülmektedir. 
Heyet-i Merkeziye’ye ancak göndereceği azanın masraflarını ödeyebilecek şubeler temsilci 
gönderebilmişlerdir. Çünkü cemiyetin bu masrafları karşılayacak kadar parası olmamıştır. 

Nizamnamenin on dördüncü maddesinde cemiyetin işlerini idare etmek üzere Heyet-i
Merkeziye teşkil edilmesine karar verildiği duyurulmuştur. On beşinci maddede Heyet-i
Merkezi azasının bütçesi aza göndermeye uygun şubelerin gönderdiği temsilcilerden 
oluşacağı ilan edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 5).  

On altınca maddede Heyet-i Merkeziye’nin uygun görmediği kişileri azletme hakkına sahip 
olduğuna, on yedinci maddede ise azaların bir yıllığına seçileceklerine hükmedilmiştir. On 
sekizinci maddede Heyet-i Merkezi azasının nizamnameye uyacağına dair yemin etmesi ile 
göreve başlayacağı belirtilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 
1323: 5-6). Burada Heyet-i Merkeziye’nin cemiyetin en üst yönetim organı olacağı ifade 
edilmiştir. Aynı zamanda yönetim kademesinin sabit olmadığı, her yıl yeniden seçime 
gidileceği dile getirilerek cemiyetin demokratik olacağı mesajı verilmiştir. 
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On dokuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye’nin ayda iki kere toplanacağı ve kararların oy 
çokluğu ile alınacağı ilan edilmiştir. Yine bu maddede yıl içerisinde on, üst üste ise dört 
toplantıya mazeretsiz katılmayan azanın istifa etmiş kabul edileceği duyurulmuştur(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6). Bu maddelerde cemiyetin karar 
alma sürecini hızlandırmak için oy çokluğunu yeterli bulduğu görülmektedir. Aynı zamanda 
toplantılara geniş bir katılım sağlanması için de önlemler alınmıştır.  

Yirminci maddede Heyet-i Merkeziye’nin azaları arasından belirli şartlar dahilinde bir reis 
seçebileceği, reisin nizamname dahilinde ve Heyet-i Merkeziye’ye sorumlu olmak kaydıyla 
icraatında serbest olacağı hükme bağlanmıştır. Yirmi birinci maddede Heyet-i Merkeziye’de 
toplantıya başlamak için aza sayısının yarısının bir fazlasının hazır olması gerektiği 
vurgulanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6). Bu 
maddelerde görüldüğü üzere cemiyet yürütme sürecini hızlandırmak için Heyet-i
Merkeziye’ye reis seçilmesini doğal karşılamış, bununla beraber reisin nizamname dahilinde 
hareket etmesi gerektiğini de hükme bağlamıştır. Yine toplantı yapılmasını kolaylaştırmak 
için üye sayısının yarısından bir fazlasını yeterli görmüştür. 

Yirmi ikinci maddede azınlığın çoğunluk kararına uymak ya da istifa etmek zorunda olduğu 
belirtilmiştir. Yirmi üçüncü maddede cemiyetin işlerini Heyet-i Merkeziye’nin yürüteceği 
ifade edilmiştir. Azaların kendi aralarında görev dağılımı yapacakları dile 
getirilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 6-7). Bu 
maddelerden cemiyetin tartışmalarla zaman kaybetmek istemediği, iş bölümü yaparak hızlı 
şekilde hareket etmeyi amaçladığı görülmektedir. Dönemin şartları dikkate alındığında uzun 
ve sonuçsuz tartışmalar için zaman olmadığı açıktır. 

Yirmi dördüncü maddede Heyet-i Merkeziye üyelerinin verdikleri oylarda şubelerine bağlı 
olmadıkları, müstakil hareket edecekleri ifade edilmiştir. Aynı maddede Heyet-i
Merkeziye’nin uygun gördüğü konularda azaların şubelerini haberdar edebilecekleri dile 
getirilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 7). Şüphesiz bu 
da karar alma sürecini hızlandırmayı amaçlayan bir maddedir. Gizli olarak toplanabilen 
cemiyet üyelerin kendi şubeleri ile uzun uzun fikir alışverişinde bulunmalarını doğru 
bulmamıştır.  

Yirmi beşinci maddede bütün cemiyet üyelerinin imkanları dahilinde cemiyeti nakden, 
bedenen, kalben ve lisanen desteklemekle mükellef oldukları belirtilmiştir. Yirmi altıncı 
maddede cemiyetin ahlakın takviyesi, adaletin tesisi, hürriyetin geliştirilmesi için ilim ve 
eğitim faaliyetlerine öncelik verileceği vurgulanmıştır. Cemiyet üyelerinin ülke dahilinde 
mektepler, kütüphaneler ve matbaalar açılmasına çalışmaları gerektiği dile getirilmiştir. 
Üyelerin gazete ve dergilerde cemiyetin fikirlerini anlatmaları, zengin olanların çocuklarını 
eğitim için Avrupa’ya göndermeleri talep edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti 
Nizamname-i Esasisi, 1323: 7-8). Bu maddeler İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin toplumu iyi 
yönde değiştirmek istediğini göstermektedir. Cemiyet, üyelerinden basın yayın ve eğitim 
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faaliyetlerini desteklemelerini istemektedir. Böylece bir yandan toplumu eğitmeyi diğer 
yandan ise toplum ahlakını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Yirmi yedinci maddede bütün cemiyet üyelerine cemiyete yeni üye kazandırmak için halk 
nezdinde faaliyet göstermeleri emredilmiştir. Yirmi sekizinci maddede cemiyet üyelerinin 
birbirlerini desteklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Cemiyet üyesi olup da hükümette 
memuriyete sahip olanların davranışlarıyla herkese örnek olmaları gerektiği dile getirilmiş ve 
bu kişilerden ıslahat için çareler düşünmeleri talep edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8). Bu madde cemiyetin yayılmak istediğini gözler 
önüne sermektedir. Nitekim cemiyet ordu içinde yayılmayı başaracak ve böylece hedefine 
ulaşabilecektir. Cemiyet tıpkı bir tarikat gibi üyelerinin birbirlerini desteklemelerini şart 
koşmuştur. Mevcut şartlarda başarıya ulaşmak için bu istek kaçınılmaz görünmektedir. 

Yirmi dokuzuncu maddede şubelerin cemiyet nizamnamesini tatbik edecekleri, Heyet-i
Merkezi kararlarını uygulayacakları, cemiyetin hedeflerini duyuracaklarını, Heyet-i
Merkeziye ile cemiyet üyeleri arasında bağlantı kuracaklarını hükme bağlamıştır(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8). Bu maddelerden şubelerin 
cemiyet üyeleri ile Heyet-i Merkeziye arasında bir köprü oldukları görülmektedir. 

Otuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye’nin cemiyet nizamnamesini uygulamak, cemiyetin 
amaçlarını duyurmak, cemiyeti idare etmek ve şubeleri yönetmek ile görevli olduğu 
duyurulmuştur. Ayrıca cemiyet hakkında yayın yapmanın Heyet-i Merkeziye’nin 
sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. Bu maddede cemiyetin kendi amaçlarına uygun eden 
her türlü yapıyı destekleyeceği de vurgulanmıştır. Otuz birinci maddede cemiyet yayınlarının 
yapıldığı matbaaların yönetiminin Heyet-i Merkeziye’ye ait olduğu ifade edilmiştir(Osmanlı 
Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 8-9). Bu maddeler İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ni yönetecek olan Heyet-i Merkeziye’nin görevlerini duyurmaktadır. Cemiyet bu 
madde aracılığı ile kendisi ile işbirliği yapmak isteyen yapılara olumlu yaklaşacağını da ilan 
etmektedir. 

Otuz ikinci maddede azaların şubelerinin belirlediği miktarda ödeme yapmaları gerektiği 
belirtilmiştir. Yapılan ödemelerin cemiyetin yayın faaliyetlerinde kullanılacağı açıklanmıştır. 
Otuz üçüncü maddede şubelerin topladıkları paranın bir miktarını Heyet-i Merkeziye’ye 
göndermeleri gerektiği, kalan para ile şube masraflarının giderileceği ifade edilmiştir. Otuz 
dördüncü maddede Heyet-i Merkeziye’nin şubelerin fazladan göndereceği paraları ve 
bağışları kabul edeceği açıklanmıştır. Otuz beşinci maddede Heyet-i Merkeziye’de toplanan 
paranın cemiyetin yayın faaliyetine, cemiyetin masraflarına ve gerektiğinde şubelerin 
desteklenmesine kullanılacağı dile getirilmiştir. Aynı maddede cemiyet uğruna hayatlarını 
feda edenlerin muhtaç ailelerine ödeme yapılacağı açıklanmıştır(Osmanlı Terakki ve İttihat 
Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 9). Bu maddelerde cemiyetin para toplama ve elindeki 
parayı kullanma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Cemiyetin hayatını kaybeden üyelerin 
ailelerine ödeme yapması ise onun adeta bir devlet gibi hareket ettiği veya güçlü bir vefa 
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duygusuna sahip olduğunu göstermektedir. Gerçekten de cemiyet üyeleri arasında son derce 
kuvvetli bir bağ oluşmuştur. 

Otuz altıncı maddede Heyet-i Merkeziye’nin ve şubelerin düzenli olarak gelir ve gider 
defterleri tutmak zorunda oldukları ifade edilmiştir. Otuz yedinci madde Heyet-i
Merkeziye’nin bütçesini senede bir kez şubelere göndereceği belirtilmiştir. Otuz sekizinci 
maddede şubelerin altı ayda bir bütçe özetlerini Heyet-i Merkeziye’ye gönderecekleri 
duyurulmuştur(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 10). Bu 
maddelerden İttihat ve Terakki yönetiminin mali konularda şeffaf davranmayı ve yolsuzluğu 
önlemeye çalıştığı görülmektedir. Heyet-i Merkeziye hem kendisinin hem de şubelerin belli 
aralıklarla gelirlerini ve giderlerini açıklamalarını şart koşarak maddi yolsuzlukları 
engellemiştir. Cemiyet içerisinde böyle bir olay hiçbir zaman patlak vermemiştir.  

Otuz dokuzuncu maddede Heyet-i Merkeziye ile şubelerden biri veya birkaçı arasında 
yaşanacak ihtilaflarda sorunu atanacak hakemin çözeceği ifade edilmiştir. Şube ile mebuslar 
arasında yaşanacak sorunlarda da aynı yöntemin uygulanacağı belirtilmiştir. Kırkıncı 
maddede cemiyete bağlı memurları Heyet-i Merkeziye’nin mahkeme edebileceği hükme 
bağlanmıştır. Kırk birinci maddede nizamnamede değişiklik yapılabilmesi için Heyet-i
Merkeziye üye sayısının yarısından fazlasının oyuna ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmiştir(Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti Nizamname-i Esasisi, 1323: 10). Görüldüğü 
üzere İttihat ve Terakki Cemiyeti şubeler veya azalar arasındaki sorunları çözerek cemiyetin 
çözülmesinin önüne geçmeyi hedeflemiştir. Aynı zamanda gerekirse nizamnamenin 
değişebileceği de hükme bağlanmıştır.

SONUÇ 

İttihat ve Terakki Cemiyeti II. Meşrutiyet’in ilanı sonrasında hemen iktidara gelememiştir. 
Uzun bir süre hükümeti dışarıdan denetleme rolü üstlenmiştir. Bu durum Osmanlı 
İmparatorluğu’nda yönetim krizine ve İttihat ve Terakki karşıtı yapıların ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Aynı zamanda cemiyetin planladığı reformları hayata geçirmesine de engel 
olmuştur. İttihat ve Terakki karşıtı 31 Mart İsyanı sonrasında 1909 yılında II. Abdülhamit 
tahttan indirilmesine rağmen cemiyet ancak Bab-ı Ali baskını sonrasında gerçek anlamda 
iktidara gelebilmiştir. Cemiyetin II. Meşrutiyeti ilan ettirmedeki başarısına karşın iktidar 
olamaması imparatorluk için ciddi zarara yol açmıştır. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında 
devlet büyük kayıplara uğramıştır. 1913 yılından itibaren İttihat ve Terakki Cemiyeti 
yönetime gerçek anlamda hâkim olmuştur. Ancak hedeflenen düzen tam olarak inşa 
edilememiştir. İttihat ve Terakki yönetimi bir dikta yönetimine dönüşmüş, hürriyeti getirme 
planı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Toplumu değiştirmek ve devleti kurtarmak için reformlara 
girişilmiş fakat Birinci Dünya Savaşı’na girilmesi ile bu faaliyetler kesintiye uğramıştır. 
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Savaşta alınan yenilgi ile İttihat ve Terakki Cemiyeti ülkeyi büyük bir tehlike içerisine 
bırakarak yönetimden ayrılmıştır. Fakat İttihat ve Terakki döneminde yapılan reformlar 
Cumhuriyet döneminde yapılacaklar için bir temel oluşturmuştur. 

Cemiyet nizamnamesinde ilan edilenler ile cemiyetin yaptıklarını karşılaştırdığımız zaman 
hedeflenenlerin pek de hayata geçirilemediğini görmekteyiz. Ancak cemiyet, nizamnamede 
ilan ettiklerini gerçekleştirmeyi denemiş ve başarılı olabilmek için oldukça uğraşmıştır. Bu 
durum cemiyetin nizamname dairesinde hareket ettiğini göstermektedir. Bunu dikkate 
aldığımız zaman İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Nizamname-i Esasi’sini incelemenin önemi 
ortaya çıkmaktadır.  
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ORTA ƏSR AZƏRBAYCAN DEKORATİV TƏTBİQİ SƏNƏTİNDƏ 
BƏDİİ TİKMƏLƏR

Türkan Quliyeva
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi. Elm və İnnovasiyalar Bölməsi, Naxçıvan, Azərbaycan 

Xülasə

Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın dekorativ tətbiqi sənətinin öz dövründə olduqca aktual 
növlərindən biri olaraq qəbul edilən tikmə nümunələrini araşdırmaqdır. Tədqiqatda ədəbiyyat 
axtarışı metodundan istifadə edilmişdir. Beləki, bədii tikmələrə aid elmi ədəbiyyatda var 
tədqiqatlara müraciət edilmiş və data toplanmışdır. Azərbaycan bədii tikmələrinin özünə
məxsus xüsusiyyətləri və işlənmə texnikaları haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verilmişdir. 
Əldə edilən nəticələrə əsasən ifadə ediləbilər ki, dədii tikmələrə güləbətin, oturtma, qurama, 
muncuqlu, cülmə, pilə, saya, təkəldüz kimi nümunələr vardır.. Orta əsrlər dövrünün bədii 
tikmələrində istifadə olunan müxtəlif kompozisiyalar və süjetlər özünü qabarıq şəkildə
göstərir. Kompozisiyaların qurulmasında adətən nəbati, həndəsi, zoomorf, ornamentlər
üstünlük təşkil edir. Süjetli bədii tikmə nümunələrində isə miniatürlərə eyni zamanda portret, 
qrafika, mənzərə janrlarna müraciət olunduğu görülməkdədir. Bununla yanaşı bədii tikmələrin 
digər bir növü isə klassiklərin əsərlərindən götürülmüş şeirlərin və ayələrin hüsnxət vasitəsilə
parçalar üzərində qızıl gümüş saplarla xüsusi məharətlə işlənilməsidir. Adları qeyd olunan 
bədii tikmə nümunələri təkcə orta əsrlər dövründə deyil sonrakı dövrlərdədə uzun müddət öz 
aktuallığını qorumaqdadır. Tədqiqatdan aydın olur ki, Azərbaycan tikmə nümunələrinin tikiş 
texnikasında, adətən gəzmə və doldurma üsulu üstünlük təşkil etdir. Kompozisiyalarında isə
müxtəlif ornamentlərdən təşkil olunmuş milli motivlər özünü qabarıq şəkildə göstərir.  

Bədii tikmələrin ön planda olduğu əsas bölgə Şəki olduğu ifadə edilə bilər. Parça və ipək
istehsalının bu bölgədə yüksək səviyyədə olması bədii tikmə sənətinin inkişafının əsas
qüvvəsidir. Eyni zamanda digər bölgələrdən Naxçıvan, Şamaxı, Gəncə, Qazax və Təbriz 
şəhərlərindədə bədii tikmə sənəti sənətkarlar tərəfindən istifadə olunduğu, təkmilləşdirildiyi 
və nəsildən nəsilə ötürüldüyü tədqiqat nəticəsi olaraq görülməkdədir. Bu bölgələr arasında 
bədii tikmələrin ən qiymətli nümunələrinin hazırlandığı şəhər isə Naxçıvan, Təbriz və
Şamaxıdır. Bu səbəbdəndir ki, dövrün ən dəyəli eləcədə bahalı tikmə növü olan “Güləbətin” 
məhz bu bölgələrə aid bədii tikmələr arasında yer alır. Azərbaycanın ənənəvi dekorativ tətbiqi 
sənət nümunələrindən olan bədii tikmə sənəti Azərbaycan incəsənətinin əvəzolunmaz və
önəmli sənət növlərindən biridir. Ölkənin xarici ticarətində mühüm yerə sahib dekorativ 
tətbiqi sənətində xalçaçılıq və bədii tikmələr daha ön plandadır. Bu sənət nümunələrinə xarici 
bazarlarda xüsusi maraq olduğu bilinməkdədir. Bədii tikmələr iqtisadi potansialı ilə bərabər
Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya tanıdan əsas vasitələrdəndir. 

Açar sözlər: Dekorativ tətbiqi sənət, bədii tikmələr, xalq sənətləri
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ARTISTIC EMBROIDERY IN MEDIEVAL AZERBAIJANI 
DECORATIVE APPLIED ART 

Abstract

This study deals with embroidery, which was one of the most relevant arts of its time and 
belongs to the history of decorative applied art in Azerbaijan. Examples of embroidery are 
gulabetin, oturtma, kurama, beads, julma, pila, saya, takelduz. Separate information is given 
about the peculiarities of Azerbaijani embroidery and processing techniques. The various 
compositions and plots used in medieval art embroidery stand out. Floral, geometric, 
zoomorphic and ornaments usually dominated in the construction of compositions. In the 
examples of plot embroidery, miniatures are also used in the genres of portrait, graphics and 
landscape. The various compositions and plots used in medieval art embroidery stand out. 
Floral, geometric, zoomorphic and ornaments usually dominated in the construction of 
compositions. In the examples of plot embroidery, miniatures are also used in the genres of 
portrait, graphics and landscape. At the same time, another type of embroidery was the 
skillful elaboration of poems and verses from the works of the classics with gold and silver 
threads on the fabrics by calligraphy. The mentioned patterns of embroidery have not lost 
their relevance not only in the Middle Ages, but also in the following periods.It is clear from 
the research that the sewing technique of Azerbaijani embroidery patterns is usually 
dominated by the method of walking and filling. In compositions, national motifs composed 
of various ornaments stand out.  

The main region of Azerbaijan, where embroidery was in the forefront was Sheki. The high 
level of fabric and silk production in this region gave impetus to the development of the art of 
embroidery. At the same time, in other regions of Azerbaijan, in the cities of Nakhchivan, 
Shamakhi, Ganja, Gazakh, Tabriz, the art of embroidery was used by folk and local artists, 
improved and passed on to future generations.  Among these regions, Nakhchivan, Tabriz and 
Shamakhi are the cities where the most valuable examples of embroidery are made.  For this 
reason, "Gulabatin",  which  is  the  most valuable as well as the type of embroidery of the 
time, is among the artistic embroideries belonging to these regions. Embroidery, one of the 
traditional decorative applied arts of Azerbaijan, has become one of the irreplaceable and 
important types of Azerbaijani art. Carpet weaving and embroidery were in the forefront of 
decorative applied art, which played an important role in the country's foreign trade. There is 
a special interest in these works of art in foreign markets. Artistic embroidery, along with its 
economic potential, is one of the main means of introducing Azerbaijani culture to the world. 

Keywords: Decorative applied art, embroidery, folk arts. 
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GİRİŞ

İnsanların bəşəriyyət tarixi ilə başlayan, həyatı asanlaşdırmaq üçün göstərdiyi səylər, ilk 
növbədə əl əməyinin təşəkkülünə imkan yaratdı. İlk dövrlərdə əl əməyindən günlük 
ehtiyacları təmin etmək üçün istifadə edilirdi. Lakin sonrakı dövrlərdə cəmiyyətin, 
iqtisadiyyatının, istehsalatının inkişafı, əl əməyinə incəsənət yönümlü yeni nəfəs verdi. Yəni 
müxtəlif ehtiyacların qarşılanması üçün sadə alətlərin düzəldilməsi ilə başlayan əl sənətləri, 
daha sonra insanların, yaşanılan məkanların dekorativ bəzədilməsi məqsədi ilə inkişaf 
etdirilmişdir. Əl ilə yaradılan sənət nümunələri, xalqların yaşam biçimlərini adət-ənənələrini 
yaşamaq və yaşatmaq üçün göstərdikləri diqqətin nəticəsində ortaya çıxmışdır. İnsanlar adət-
ənənələrini, dini inanclarını əl əməyi vasitəsi ilə göstərməyə və nəsildən nəsilə ötürməyə
başladılar.

Dekorativ-tətbiqi incəsənətin inkişafına hər bir xalqın məişəti yaşayışı təbii və iqlim 
şəraiti təsir edirdi. Bu gün dekorativ-tətbiqi əşyaları industrial üsul ilə emal edilərək, müəyyən
formada öz milli xüsusiyyətlərini saxlamışlar (Mir-Bağırzadə. 2012].

Hər xalqın özünə məxsus şəkildə yaratığı və inkişaf etdirdiyi dekorativ tətbiqi sənət
nümunələri mövcuddur. Bədii incəsənət tarix boyu bir millətin maddi dəyərlərinin 
informasiya daşıyıcısı funksiyası hesab edilmişdir. İncəsənət nümunələri məxsus olduğu 
xalqın dünya görüşünə, əl bacarıqlarına, milli-mənəvi dəyərlərinə dayanmaqdadır. Və eyni 
zamanda bu xüsusiyyətləri özündə əks etdirməkdədir. 

Azərbaycan da öz növbəsində ən qədim yaşayış yerlərindən biri hesab edilir. Bununla 
yanaşı ərazilərində müxtəlif millətlər, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar mövcud olmuşdur. 
Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda dekorativ tətbiqi sənət və bu sənət nümunələri üzərində
tətbiq edilən ornamental motivlər baxımından olduqca zəngindir. 

Azərbaycanın ənənəvi dekorativ tətbiqi sənət nümunələrindən olan bədii tikmə sənəti
Azərbaycan incəsənətinin əvəzolunmaz və önəmli sənət növlərindən biri olmuşdur. Ölkənin 
xarici ticarətində mühüm yerə sahib dekorativ tətbiqi sənətində xalçaçılıq və bədii tikmələr
daha ön planda idi. Bu sənət nümunələrinə xarici bazarlarda xüsusi maraq göstərilmişdir. 
Bədii tikmələr ekonomik potansialı ilə bərabər Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya tanıdan 
əsas vasitələrdəndir.

Bədii tikmələr 
Azərbaycanın dekorativ tətiqi sənət tarixinə məxsus olan tikmə nümunələri öz dövrünün 
olduqca aktual sənət növlərindən olmuşdur. Buna səbəb isə Azərbaycanda  parça istehsalının 
yüksək səviyyədə olması idi. Azərbaycan Parçaları xüsusilə Şəki ipəyi xarici bazarlarda 
böyük şöhrət tapmışdır. Parça istehsalında orta əsrlər dövrü xüsusilə seçilir. 

XVI-XVII yüzilliklərdə Azərbaycan parçaları içərisində ən görkəmli yeri saray 
emalatxanalarında toxunan ali və zərli adlı parçalar tutur. Bu tipli parçalar qızıl və gümüş 
saplarla toxunduğu üçün dünya bazarlarında daha baha qiymətə satılır, çox vaxt isə qızıla 
bərabər tutulurdu (bu cür parçaların tərkibinin 15 faizi xalis qızıl olurdu]. Belə toxuma 
parçaların saplarını, adətən, adi toxucular deyil, zərgərlər hazırlayırdılar (Əfəndi. 2007]. 

Azərbaycan xalqının adət - ənənələrinə uyğun olaraq işlənib hazırlanan bədii tikmə
nümunələri xalçalarında olduğu kimi qonşu dövlətlərdə böyük dəyər görmüşdür. Bununla 
əsaslandıra bilərik ki, bu sənət nümunələrinə xarici bazarlarda xüsusi rəğbətlə yanaşılmışdır. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1082 June 1-2, 2021



Orta əsrlər dövrünün bədii tikmələrində müxtəlif kompozisiyalar və süjetlər özünü qabarıq 
şəkildə göstərir. Kompozisiyaların qurulmasında adətən nəbati, həndəsi, zoomorf, 
ornamentlər üstünlük təşkil etmişdir. 

Tikmələrimizdə bəzək kompozisiyalarının əsasını nəbati və həndəsi ornamentlər təşkil 
etsə də, burada ayrı-ayrı hallarda süjetə malik çox maraqlı kompozisiyalara da rast gəlirik.
Belə kompozisiyalarda adətən ov səhnələri, Nizaminin "Leyli və Məcnun" poemasından 
götürülmüş müxtəlif epizodlar və s. təsvir olunurdu (Əfəndi. 2007].

Süjetli bədii tikmə nümunələrində isə miniatürlərə eyni zamanda portret, qrafika, mənzərə
janrlarna müraciət olunbuşdur. Bununla yanaşı bədii tikmələrin digər bir növü isə klassiklərin 
əsərlərindən götürülmüş şeirlərin və Quran ayələrinin hüsnxət vasitəsilə parçalar üzərində
qızıl gümüş saplarla xüsusi məharətlə işlənilib hazırlanması idi. Aşağıda adlarını qeyd olunan 
bədii tikmə nümunələri təkcə orta əsrlər dövründə deyil sonrakı dövrlərdədə uzun müddət öz 
aktuallıqlarını itirməmişdir.

Təkəldüz
Tək əllə düzmək mənasını verən təkəldüz məişətdə ən çox rast gəlinən bədii tikmə növüdür. 
Qüllab və qasnaq vasitəsi ilə, zəncirli tikiş texnikası ilə işlənib hazırlanır. İşlənmə texnikası 
səbəbi ilə təkəldüz, tədqiqat zamanı rast gəlinən bəzi məmbələrdə “Zəncirli naxış” adı ilə də
tanıdılır. Ümumiyyətlə isə gəzməli, gəzməsiz, doldurma, içli, içsiz, şaxəli və şaxəsiz olmaqla 
bir neçə növdə işlənmə texnikası məlumdur. Azərbaycan tikmələrinə aid nümunələrdə adətən
gəzmə və doldurma üsulu üstünlük təşkil edir. Hətta bizə məlum olan təkəldüz tikmələrində
bu üsulların birgə tətbiqini görə bilirik. 

Şəkil 1. Təkəldüz nümunəsi [5].

Bu tikmədə yerlik adətən sürməyi, qızmızı və qara mahuddan, tünd göy rəngli məxmərdən
seçilirdi. Rast gəlinən təkəldüz nümunələrində daha çox ipək saplardan istifadə olunduğunu 
görə bilərik. Təkəldüz tikmələrinin üzərindəki rəsmlər isə olduqca mürəkkəb bədii qruluşa 
malikdir . Yuxarıda adları sadalanan yerliklərin hər hansı birinin üzərində bir birinə uyğun 
rəngli saplaran istifadə edilərək zoomorf və ya nəbati  kompizisiyalı rəsmlər işlənilirdi. 
Zoomorf ornamental kompozisialarda ceyran, bülbül, qaranquş və onların stilizə edilmiş 
təsvirləri verilir. Nəbati ornamental kompozisiyalarda isə qızılgül, alma çiçəyi, gilənar, 
zanbaq, bənövşə, yarpaqlar, meynə yarpağı, əncir yarpağı və onların stilizə edilmiş motivləri
xüsusilə seçilir. Bu tikmə növünə orta əsr qadın geyimlərində xüsusilə rast gəlinir. Bununla 
yanaşı məişətdə istifadə olunan əşyaların da dekorativliyini artırmaq məqsədi ilə geniş tətbiq 
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edilmişdir. Azərbaycanın muzey eksponatları arasında təkəldüz nümunələrinə örtüklər, 
pərdələr, balış üzlükləri və xüsusi xalçalar üzərində rast gəlinməkdədir. 

Azərbaycanın bölgələri arasında bu işləmələrə ən çox rast gəlinən bölgə ipəkçiliyin vətəni 
sayılan Şəkidir. Parça istehsalının yüksək səviyyədə inkişafı Azərbaycanən dekorativ tətbiqi 
sənətində rolu əvəzsizdir. Orta əsrlərdə öz inkişaf mərhələsini Şəkidə tamamlamış təkəldüz 
bədii tikmələrinin intibah mərhələsi XIX əsrə aid edilir. Bir çox mənbələrdə bu tikmə
növünün kişilər tərəfindən icra edildiyindən bəhs edilir.   

Belə ki, uzaq səfərdə və ya həbsxanalarda olanlara evlərinə məktub yazmağa icazə
verməyəndə təkəlduzdan istifadə ediblər. Bu tikiş növündə hər bir bəzək hansısa söz 
birləşməsini ifadə etdiyindən, bir neçə işarə ilə geniş cümlələri öz ailələrinə "yazıb" göndərə
biliblər (7]. 

Saya 
Saya adı verilən bu tikmə növü bədii tikmə nümunələrinə geniş tətbiq edilmişdir. 
Təkəldüzdən fərqli olaraq bu tikmələrin bədii tərtibatı və rəng çalarları sadədir. Bu tikmələrə
aid nümunələrdə adətən gəzmə üsulu üstünlük təşkil edir.

Adətən saya tikmədə yerlik üzərində birrəngli sap düzülür. Bu cür tikmələr əsasən
gəzməli olub geyimlərin müəyyən yerlərini, o cümlədən yaxa, ətək, cib kənarlarını bəzəyir. 
Saya tikmələri başlıca olaraq aran yerlərdə işlədilir (Anonim 2010] . 

İşlənmə texnikasına nəzər saldıqda açıq tonlarda, çoxda parıltılı olmayan ipək və ya yun 
sapların vəhdətini görə bilirik. Bu tikmənin kompozisiyasını nəbati və həndəsi ornamentlər
təşkil edir. Saya bədii tikməsinin birtərəfli və ikitərəfli olmaqla iki növü mövcuddur. Saya 
tikməsi təkbaşına istifadə olunan bədii tikmə növü deyil. Adətən müxtəlif kompozisiyalı və ya 
süjetli tikmələrdə saya tikmələrinə rast gəlinir.  

Pilə
Bu bədii tikmə nümunələri taxça, buxarı və güzgü pərdələrinin, pərdə başlıqlarının eləcədə
bəzi geyimlərin hazırlanmasında istifadə edilmişdir. Bu tikmələrdə istifadə edilən pilək parlaq 
rəngli balaca metal dairələrdən hazırlanır. Həmin metal piləklər ağır olduğu üçün yerliyi  
məxmər, xara, mahud, kimi bərk parçadan təşkil lunurdu.

Çaxma pilək (zərənduz] tikmə. Şəki, Şamaxı, Lahıc və Şuşada daha geniş intişar tapıb. 
Bu sənət daha çox zərgərliklə bağlı olub. Burada istifadə olunan çaxma piləklər zərgərlər
tərəfindən döymə (qəlibkarlıq] üsulu ilə hazırlanarmış (Fərəcov. 2011].

Metal piləklərin paxlava, buta, üçbucaq, dördbucaq, dairə formaları mövcuddur. Bu 
piləklərdən geyimlərin dekorativ həllinin artırılmasındada istifadə olunurdu. Qadın üst 
geyimlərinin ətək və yaxalarında tikilirdi və bu tikiş növünə düymə və ya həbbaf deyilirdi. 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1084 June 1-2, 2021



Şəkil 4. Pilək tikmə növünə aid olan pərdə XIX əsrdə Gəncədə hazırlanıb və
işlənilmişdir.Hal-hazırda AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Etnoqrafiya fond-
şöbəsinin eksponatıdır [8].

Pilə metal parçalarından dairəvi formada çox nazik kəsilib, xırda düymə kimi müxtəlif 
rəngli ipək parçalara bənd edilir. Rəngarəng effektlər verən bu pilələr bir birinin yanına 
güzüldükdə, müxtəlif formalı nəbati və həndəsi formalı ornamentlər əmələ gətirir [Anonim 
2010]. 

Cülmə
Cülmə adı verilən bədii tikmə nümunələri bədii texnikasına görə pilə tikmə ilə oxşardır. Buna 
baxmayaraq bu tikmədə piləklərin materialı metaldan olmur. Piləklər ağ ipək sap vasitəsi 
ilə parçanın üzərinə işlənilir. Cülmənin əsasını təşkil edən piləklər pilə nümunələrindən fərqli 
olaraq adətən kiçik dairəvi formalarda olur. Və əldə saplar vasitəsi ilə işlənib hazırlanırdı. 
Cülmə nümunələrində əsas bədii kompozisiyanı həndəsi və nəbati  ornamentlərin təşkil etdir. 

Şəkil 5. Kişi baş geyimi üzərində cülmə bədii tikməsi. Fəs. XIX əsr [Anonim 
2010]

Cülmə tikməsi kiçik dairə formalarda şəbkülahı, araqçını və üst geyimlərinin yaxasını, 
cib və ətəklərin kənarını haşiyə kimi bəzəyir. Bu tikmə ilə müxtəlif formalarda nəbati və
həndəsi naxışlarının kompozisiyaları qurulur. Cülmə tikməsinin əsas yeri Qarabağ, Təbriz, 
Naxçıvan, Şamaxı və Bakıdır [Anonim 2010].  
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Muncuqlu 
Muncuqlu tikmə nümunələrində   olduqca kiçik və rəngli muncuqlar parça 
üzərinə işlənilirdi. Bu tikmələrdə əvvəlcə muncuqlar xüsusi saplara düzülür. 
Daha sonra isə həmin muncuqlar istifadə olunan əşyaların və ya paltarların üzərinə
bərkidilirdi. Muncuqlu tikməsinin ən geniş tətbiq olunduğu yerlər kiçik torbaların, 
pul kisələrinin, daraq qablaının üzəri idi. Bu tikmələrdə təkcə muncuq deyil, eyni 
zamanda  mirvaridə də istifadə olunurdu. Muncuqların rəngindən, ölçülərindən məharətlə
istifadə edən ustalar parçalar üzərində müxtəlif naxışlar kompozisiyalar yaradıblar. Bu 
tikmələrdə də digərlərində olduğu kimi həndəsi, nəbati ornamentlər üstünlük təşkil edir.

Çox zaman bu muncuqlu əşyaların üzərində həndəsi formalı çiçəklər, güllər, yarpaqlar 
və təsvirlər yaradılır. Muncuqlar adətən ağ, qara, sarı, yaşıl və göy rənglərdə olur. Muncuqlu 
tikmələrlə sənətkarlar ən çox Şuşa, Gəncə, Qazax, Naxçıvan, Bakı və Təbriz şəhərlərində
məşğul olmuşlar [Anonim 2010].  

Muncuqlu tikmə nümunələrinin bir qismini muzeylərin eksponatları arasında mövcuddur. 
Belə tikmələrə misal olaraq Xurşudbanu Natəvan tərəfindən işlənib hazırlanmış fincan örtüyü, 
pul kisəsi, Pənah xanın əl ağacının üst bəzəyin göstərmək olar.

Qurama 
Qurama kiçik ölçüdə kəsilmiş, çoxlu rəngbərəng parçalrın birləşdirilərək bir birinə tikilməsi
vasitəsi ilə işlənilirdi. Əvvəllər xanımlar lazımsız parça qalıqlarını yığaraq onları yenidən
işlədirdi. Bu rəngbərəng parça qalıqlardan məişətdə lazım olan müxtəlif aksesuarlar 
hazırlanırdı. Quramalar yastıqçaların, adyalların, örtüklərin, mütəkkələrin, döşəkcələrin 
üzərinə dekorativlik vemək baxımından aktual idi. Orta əsrlərdən bəri bu tikmələrə müxtəlif 
ornamentlər də əlavə olunmağa başladı. Və özlüyündə ayrıca bir tikmə növünə çevrilir. 
Beləliklə qurama məişətdə istifadəsindən çox dekorativ əhəmiyyətə malik olur. 

Şəkil 7.Qurama [9].

Bu tikmələrin üç növ işlənmə texnikası mövcuddur: 1. Dördbucaqlı parçaların bir-birinə
birləşdirilməsi ilə; 2. Üçbucaqlı parçaların bir-birinə birləşdirilməsi ilə; 3. Sadə şəkildə
zolaqlardan ibarət parçaların bir-birinə birləşdirilməsi ilə

Qurama tikmə nümunələrində həndəsi elementlər, bununla yanaşı seçilmiş rənglərin vəhdəti
olduqca önəmlidir. Bu bədii tikmə nümunələrini mozaika sənətini xatırladır. Ona görə ki, 
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materialların fərqli olmağına baxmayaraq hər iki sənət nümunələrinin də məqsədi 
dekorativliyin əldə edilməsidir. İşlənmə texnikaları isə hardasa bir-birinə yaxındır.

Oturtma 
Oturtma Azərbaycanda olduqca geniş yayılmış bədii tikmə növüdür. Bu tikmədə

materiala uyğun olan təsvir hər hansı bir parçadan kəsilərək digər parça üzərinə əlavə edilir. 
Təsvirlərin real görüntüsünü təmin etmək üçün kəsilmiş materialın altına yun və ya pambıq 
əlavə edildikdən sonra ətrafı saya tikməsi ilə bərkidilirdi. Beləliklə istənilən kompozisiya əldə
edilir. Bu bədii tikmə növü el arasında qondarma adı ilə də tanınmaqdadır. Müasir 
ədəbiyyatlarda isə aplikasiya adlandırılır.

Bu cür tikmələrin bir orjinal örnəyinə Abşeronda, Naxçıvanda, Gəncədə, Şəmkirdə və
Qazaxda yaşayan sənətkarların əl işlərində rast gəlirik [Anonim 2010]. 

Şəkil 8.Oturtma [aplikasiya] [10 ].

Güləbətin 
Azərbaycanın bədii tikmələri arasında demək olarki ən qiymətlisi güləbətin tikmələridir. Bu 
bədii tikmə nümunərəlinin yerliyidə işlədilən materiallarıda olduqca bahalı olmuşdur. 
Güləbətin tikməsinin yerliyi tirmə parçalardan seçilirdi. Tikmənin hazırlanmasını təşkil edən
material isə xüsusi texnika ilə hazırlanmış qızıl və gümüş saplar idi. Bəzi zamanlar bu 
sapların materialı bürüncdən də seçilirdi. Güləbətin tikməsi xüsusilə geyimlərin 
dekorativliyinin artırılması məqsədi daşıyırdı. 

Üfiqi, şaquli istiqamətlərdə düzülən qızıl vəya gümüş saplar stilizə olmuş təsvirlərin  
içini doldurur.Güləbətin tikmə ustaları vaxtı ilə Naxçıvanda, Bakıda, Şamaxıda, Qubada, 
Şuşada və Təbrizdə çalışmışlar 

Bədii tikmələrin hər birində istifadə edilən ornamental motivlər xalqın adətlərinin, 
inanaclarının, həyat tərzlərinin simvollaşdırılmış halıdır. Belə motivlərin bir araya gəlməsi ilə
birlikdə ornamental kompozisiyalar ortaya çıxmışdır. Zaman keçdikcə ornamental motivlərin 
mənaları insanların təcrübələri, yaşadıqları və gələcəkdə baş verməsini istədikləri hadisələr
doğrultusunda formalaşmışdır. Tikmələrdə istifadə olunan hər bir ornamentin kommunikativ 
funksiyası vardır. Xüsusilə xanımlar tərəfindən icra edilən bu sənətkarlıq nümunələri
duyğularını ifadə etməkdə çətinlik çəkən xanımlar üçün əvəzsiz vasitə hesab edilirdi. 
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Şəkil 9.Güləbətin [11].

Keçmişdən günümüzə gələn Azərbaycan ornamental motivləri, hazırda incəsənətin müxtəlif 
sahələrində işlədilməkdədir. Ornamental motivlər bölgədən bölgəyə fərqlilik göstərməkdədir. 
Adətən bu ornamentlər məxsus olduğu bölgənin xarakterik xüsusiyyətləri ilə bütünləşmiş 
vəziyyətdədir. Ənənəvi motivlər istifadə olunaraq hazırlanan bədii tikmələr adətən xanımlar 
tərəfindən hazırlanmışdır.

Nəticə
Azərbaycan, müxtəlif dövrlərdə maddi-mədəni keçmişini və bu keçmişin dünya ilə olan 
əlaqələrini, ticarət əlaqələri vasitəsi ilə qurmuşdur. Müasir dövdə isə bu əlaqələri muzeylərdə
yer alan sənət nümunələri vasitəsi ilə inşa etməkdədir. Bu nümunələr tarix kitablarından fərqli 
olaraq, onlarla tanış olan müxtəlif xalqların nümayəndələrinə öz kimliyini mətinlər vasitəsi ilə
deyil özünə məxsus bədii kompozisiyası vasitəsi  çatdırır. Günümüzdə isə bu sənətin
tanıdılması, yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi perspektivindən də önəmli yer tutur. 
Azərbaycan Respublikasının ənənəvi incəsənət əsərləri heç bir şəkildə diqqətdən kənar
qalmayacaq potensial gücə sahibdir. Çünki, dekorativ incəsənət nümunələri məxsus olduğu 
dövrə şahidlik edən sənədlər olaraq tarixi keçmişlə əlaqə qurmağı təşkil edən dəyərlər olması 
baxımından olduqca önəmlidir. Eyni zamanda bu maddi mədəniyyət nümunələri gələcəyə işıq 
tutduğu hesab edilir. Təkcə bədii tikmə sənəti deyil ümumilikdə dekorativ incəsənət
nümunələri bütün mədəniyyətlərin ortaq incəsənət mirasının ayrılmaz bir parçasıdır. İncəsənət
isə daim dəyişən, inkişaf edən canlılığa sahibdir. Bu səbəblə xalq incəsənətinin tanıdılmasında 
davamlılıq əsasdır. 

Xalq incəsənəti müxtəlif sosial qrupları və millətləri birləşdirmədə böyük gücə malikdir. 
Dekorativ incəsənət nümunələri miras olaraq xüsusilə qorunmalı və gələcək nəsillərə
ötürülməlidir. Çünki gələcək nəsillərin formalaşmasında, milli mənəvi rifahın yüsəlməsində
xüsusi rol oynaya bilər. Keçmiş milli dəyərlərin aşılanması Azərbaycan mədəniyyətinin 
gələcəyi və inkişafı üçün olduqca zəruridir. İnkişafla yanaşı Azərbaycan respublikasının 
dünya ölkələrində tanıdılması baxımından da aktual səbəblərdəndir.  Bu səbəblə xalq 
incəsənəti növlərinə təhsilin hər pilləsində yer verilərək tanıdılmalı və sevdirilməlidir. Bir 
ölkənin inkişafındakı ən önəmli ünsürlərdən biri ölkənin maddi və mənəvi mədəniyyətinin 
araşdırılıb, yaşadılıb, tanıdılması  və buna əsaslanaraq xalq sənətlərinin təkmilləşdirilməsidir. 

Bu tədqiqatda da Azərbaycanın mənəvi mirası sayılan bədii tikmə əsərləri araştırılmışdır.
Tədqiqatdan aydın olurki Azərbaycan tikmələrinə aid nümunələrin tikiş texnikasında, adətən
gəzmə və doldurma üsulu üstünlük təşkil etdir. Kompozisiyalarında isə müxtəlif
ornamentlərdən təşkil olunmuş milli motivlər özünü qabarıq şəkildə göstərir.

Araşdırma nəticəsində bədii tikmə sənətinin bütün növlərinin Azərbaycan Respublikasının 
Şəki bölgəsində digərlərinə görə daha çox istifadə edildiyi və inkişaf etdirildiyi nəticəsi əldə
edilmişdir. Bu nəticə ona əsaslanır ki, Şəki Azərbaycanın parca istehsalında birinci yerdə
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dayanmışdır. Bu bölgənin parça istehsalında ön planda olması, Şəki ipəyinin nəinki
Azərbaycanda dünyanın bir çox ölkələrində əvəzsiz hesab edilməsindən birbaşa təsirlənməsi 
əsas səbəblərdəndir. Parça istehsalını bu qədər ön planda olması ən gözəl tikmə
nümunələrinin elə bu bölgəyə məxsusluğunu qaçınılmaz etmişdir. Azərbaycan bədii tikmələri
arasında plə və təkəldüz nümunələri isə digər bölgələrə nisbətən daha çox işlənilmişdir. 
Tədqiqatda araşdırılan qaynaqlarla yanaşı, Şəki Tarix – Diyarşünaslıq muzeyində
sərgilənməkdə olan bədii tikmə nümunələri bu nəticənin ələdə edilməsinin əsas
səbəblərindəndir.  
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TOPOLOJI FƏZALAR VƏ TOPOLOJI QRUPLAR

Şəfa Məmmədova 

Xülasə

Bu tədqiqat işində topoloji fəza və topoloji qruplar şərh olunmuş və topologiyanın  necə
qurulması sualına cavab axtarılmışdır. Topoloji fəza və topoloji qrup anlayışlarının tərifləri
verilmişdir. Verilən təriflərə əsasən misallar göstərilmişdir. Həmçinin bu tədqiqat işində
topoloji fəzada çoxluqlar üzərində əməllərə də yer verilmişdir. Bununla yanaşı bu işdə qapalı 
çoxluq və açıq çoxluq anlayışları haqda da məlumat əldə etmək olar. Bu tədqiqat işində
topoloji fəzanın xassəsi olan separabellik haqqında da məlumatlar verilmişdir. Bu qayda ilə
topoloji fəzanın və topoloji qrupun öyrənilməsi  metodik baxımdan sərfəlidir.

 Açar sözlər: topoloji fəzalar, topoloji qruplar, qapalı çoxluq və açıq çoxluq

TOPOLOGICAL SPACE AND TOPOLOGICAL GROUPS 

Abstract

In this research work, the topological space and topological groups were explained. And the 
answer to the question of how to build the topology was sought. Definitions of topological 
space and topological group concepts are given. Examples are given based on the given 
definitions. This study also covers operations on majority in topological. At the same time, 
information on closed majority and open majority concepts can be obtained in this work. In 
this research work, information about separability which is the property of the topological 
space is given. By this rule, the study of the topological space and the topological group is 
methodically profitable.

Keywords: topological spaces, topological groups, closed majority and open majority

TОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА, ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ
ГРУППЫ

Резюме

В этой исследовательской работе объясняется топологическое пространство и 
топологические группы, а также ищется ответ на вопрос о том, как построить 
топологию.Даны определения понятий топологического пространства и 
топологической группы. Примеры приведены на основе данных определений.Это 
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исследование также охватывает операции над множествами в топологическом 
пространстве.Кроме того, в этой работе вы можете узнать о концепциях закрытого и 
открытого множества.Это исследование также предоставляет информацию об 
отделимости, свойстве топологического пространства. Таким образом, изучение 
топологического пространства и топологической группы является методологически 
полезным.

Ключевые слова: топологические пространства, топологические группы, замкнутые 
множества и открытые множества.

Giriş

Topoloji fəza funksional analizdə ən fundamental anlayışdır. Onun tərifi bu cür 
verilər.[1]

       Tutaq ki, ixtiyarı təbiətli X çoxluğunda aşağıdakı xassələrə malik olan alt 
çoxluqların = { } yığımı göstərilmişdir:

1. ∅, ∈
2. −dan götürülmüş istənilən çoxluqlar yığımının birləşməsi −ya mənsubdur. 
3. −nun sonlu  sayda istənilən çoxkuqlarının kəsişməsi

Belə alt çoxluqların yığımına −də topologiya deyilir. Bu halda  çoxluğu 
topoloji fəza adlanır və ( , ) ilə işarə olunur; yığımının alt çoxluqları açıq 
(  ə ) çoxluqlar adlanır.

                  Metodologiya və Nəticə

Misalar.1.  −ədədi düz xətdir. Topologiya aşağıdakı altçoxluqlar dəsti ilə
verilir:∅ boş çoxluq, bütün mümkün intervallar və onların =∪ ( , )
birləşmələri.

2. = .Açıq çoxluq elə çoxluğa deyilir ki.o özünün hər bir nöqtəsi ilə birlikdə ,
mərkəzi bu nöqtədə olan kifayət qədər kiçik açıq dairəni  öz daxilində
saxlasın.Asanlıqla yoxlamaq olar ki. −də bütün açıq çoxluqlar sistemi topologiya 
yaradır.

3. − ixtiyari çoxluqdur. = {ɸ, } verək.Aydındır ki, .
topologiyadır.Doğrudanda

 1. ɸ, ∈ ,

 2. ɸ ∪ = ∈ ,

 3. ɸ ∩ = ɸ ∈
Deməli, ( , )- topoloji fəzadır.[1]
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              4. −ixtiyari çoxluqdur, = { −  ü ü  ü ü  ç }.Bu
topologiyadır.

 topologiyasına maksimal və ya diskret, topologiyasına isə minimal və ya trivial 
topologiya deyilir. Beləliklə görürük ki,eyni bir çoxluqda müxtəlif topologiyalar vermək olar.

Açıq çoxluq anlayışı iıə qoşma olan qapalı çoxluq anlayışı sıx bağlıdır: açıq çoxluğun 
tamamlanmasına qapalı çoxluq deyilir. Beləliklə, əgər ∈ isə, onda ⧵ qapalıdır və
tərsinə. 

Qoşmalığın xarakterinə görə  fəzasının bütün qapalı çoxluqlar yığımında aşağıdakı 
xassələr ödənilir.[1,3,4] 

1) ,ɸ qapalıdır.
2) Qapalı çoxluqların ixtiyari yığımının kəsişməsi qapalıdır.
3) İstənilən sonlu sayda qapalı çoxluqların birləşməsi qapalıdır.

Tərif: Əgər ∈ olmasından ∈ ׳ alınarsa, yəni −nun bütün çoxluqları ׳ −ə
mənsubdursa, onda deyirlər ki, topologiyası ׳ topologiyasından zəifdir.( ≺  Bu halda .(׳

׳ topologiyası topologiyasından güclüdür deyilir.

Qeyd edək ki, istənilən topologiyası üçün  < < münasibəti doğrudur. ׳ və
topologiyalarından hər biri digərinin ancaq hissəsini saxlayırsa, onda onlara müqayisə
olunmayan topologiyalar deyilir.

Biz topologiyanın  necə qurulması sualına cavab axtaracayıq: əvvəlcə mühüm bir tərifi 
verək. 

Tərif: = { } açıq çoxluqların küllüyatına, əgər hər bir açıq çoxluğu üçün və hər
bir ∈ nöqtəsi üçün elə ∈ çoxluğu tapılarsa ki, ∈  və ∈  olsun, onda 
topologiyasının bazası deyilir.

Deməli, −də olan hər bir boş olmayan açıq çoxluğu, bazanın açıq çoxluqlarının 
birləşməsi şəklində təsvir etmək olar.Bu bazanın xsarakterik xassəsidir.Xüsusi halda   −
nin bütün çoxluqlarının birləşməsinə bərabərdir. (Belə xassəli hər bir çoxluqlar sistemi 
fazanın örtüyü adlanır.) Tərsinə:Əgər  çoxluğu =∪  birləşməsi şəklində təsvir 
olunursa , onda belə sual yaranır: −də topologiya hansı şərtlərlə qurulmalıdır ki, = { }
ailəsi ilə topologiyasının bazası olsun?

Teorem: (Bazanın kriteriyası) Tutaq ki, = . = { } örtüyü hər hansı 
topologiyanın bazası yalnız və yalnız onda bazası olur ki, hər bir və -nin hər bir  və hər
bir ∈ ∩  üçün elə ∈ mövcud olsun ki, ∈ ⊂ ∩ olsun. 

İsbatı: Əgər = { }- topologiyasının bazasıdırsa, onda ∩  açıq çoxluqdur və
bazanın tərifinə görə hər bir ∈ ∩  üçün : ∈ ⊂ ∩ mövcuddur.
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Tərsinə: Əgər = { } teoremin şərtini ödəyirsə onda =∪ çoxluğu (bütün 
mümkün birləşmələr) və ∅ boş çoxluğu −də topologiya yaradır, onun üçün = { } −
bazadır.

Qeyd edək ki, əgər teoremin şərtlərini ödəyən  ailəsi verilərsə biz isbat prosesində
topologiyanın qurulması üsulunu göstərdik. 

İndi topoloji fəzada çoxluqlar üzərində əməlləri verək: 

Qapanma əməliyyatına çoxluğun daxili hissəsinin və sərhəddinin ayrılmasına və
əməliyyatlarla sıx bağlı olan limit və sərhəd nöqtələri anlayışlarına baxırıq. Bütün bu 
anlayışlar riyazi analizin məlum anlayışlarının ümumiləşdirilməsidir.  

Əvvəlcə çoxluğun qapanması anlayışını verək. Tutaq ki, ( , )–topoloji fəzadır.

Tərif 1: ⊂ çoxluğunun qapanması, - nı daxilinə alan bütün qapalı çoxluqların 
kəsişməsinə deyilir. 

Aşağıdakı hökmlər aşkardır:

1. qapanması -nı saxlayan ən kiçik qapalı çoxluqdur.
2. Əgər qapalıdırsa, onda = .

Qapalı çoxluğu aşağıda təyin olunan limit nöqtələri vasitəsilə xarakterizə etmək
olar.[1,3,4] 

Tərif 2: Əgər ∈ nöqtəsinin hər bir ( ) ətrafında -dən fərqli heç olmasa bir ′ ∈ nöqtəsi vardırsa, onda ∈ nöqtəsinə ⊂ çoxluğunun limit nöqtəsi deyilir. 

Misallar. ′-də = { } , = , = 1,2, … , ; = (0,1) , = [0,1]. çoxluğunun 

limit nöqtəsi yoxdur ; çoxluğunun bir limit nöqtəsi vardır (0 nöqtəsi) ;  ə çoxluqlarının 
limit nöqtələri bütün [0,1] parçasını doldurur.

Topoloji fəzada limit nöqtəsi anlayışı riyazi analizdəki limit anlayışının 
ümumiləşdirilməsidir. Limit nöqtələri anlayışı ilə sıx bağlı olan bir neçə faydalı təklifləri isbat 
edək.

Teorem 1: ⊂ yalnız və yalnız onda qapalı olur ki, o özünün bütün limit 
nöqtələrini saxlasın.

İsbatı: Tutaq ki,  qapalıdır ,  -nın limit nöqtəsidir və ∈ . Onda  ∈ ⧵ =( )
açıq çoxluğu nöqtəsinin ətrafı olur. Deməli , ( ) ∩ = ∅. Bu isə limit nöqtəsinin tərifinə
ziddir. 

Tutaq ki, özünün bütün limit nöqtələrini saxlayır. Göstərək ki, o qapalıdır. Yəni, 
onun  = / tamamlayıcısı açıqdır. Bunun üçün göstərək ki, istənilən ∈ nöqtəsi üçün 
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onun elə ( ) ətrafını tapmaq olar ki, ( ) ⊂ olur. Əksini fərz edək. Tutaq ki, hər hansı∈ nöqtəsi və onun hər bir ( ) ətrafı üçün elə ′ ∈ ( ) nöqtəsi tapılar ki, ∈
olur. Onda ∈ ⧵ = , deməli  üçün limit nöqtəsidir, bu isə ∈ -ya ziddir.

çoxluğun bütün limit nöqtələri çoxluğuna çoxluğunun törəmə çoxluğu deyilir, ′
ilə işarə olunur. Beləliklə hər bir ⊂ çoxluğuna onun ′ törəmə çoxluğunu qarşı qoyan 
yeni əməliyyat yaranır.

Teorem 2: İstənilən ⊂ çoxluğu üçün ∪ ′ qapalıdır.

İsbatı: Göstərək ki, ⧵ ( ∪ ) çoxluğu açıqdır. Tutaq ki, − ⧵ ( ∪ )
çoxluğunun ixtiyari nöqtəsidir. Onda  çoxluğu üçün limit nöqtəsi deyildir, ona görə də
onun elə ( ) ətrafı vardır ki, ( ) ∩ = . Tutaq ki, ∈ ( ) ixtiyari nöqtədir. Onda ′
nöqtəsinin ( ) ⊂ ( ) olan istənilən ( ) ətrafı üçün ( ) ∩ =  olur, deməli ′
nöqtəsi üçün limit nöqtəsi deyildir və ( ) ∩ = . Beləliklə, ( ) ⊂ ⧵ ( ∪ ′); -in 
ixtiyari nöqtə olduğunu nəzərə alsaq deyə bilərik ki, ⧵ ( ∪ ′) açıq çoxluqdur. İsbat 
olundu. 

Çoxluğunun qapanmasının strukturu haqqında əsas hökmü isbat edək. 

Teorem 3: Hər bir , ⊂ çoxluğu üçün = ∪ ′ doğrudur.

İsbatı. 2-ci teoremə görə ∪ ′ çoxluğu qapalıdır.Deməli, qapanmanın tərifinə görə= ∪ ′ .Digər tərəfdən, çoxluğunu saxlayan istənilən qapalı çoxluq -nın bütün limit 
nöqtələrini saxlayır, deməli ′ çoxluğunu da saxlayır. Buradan alınır ki, ∪ ′ ⊂ . Beləliklə,= ∪ ′. İsbat olundu.

Topoloji xassələrdən biri də separabellikdir. 

Əgər  topoloji fəzası qapanması ilə üst-üstə düşən hesabi altçoxluğuna 
analikdirsə, ona separabel fəza deyilir. 

Məsələn, ′ həqiqi oxu separabeldir. Çünki. - rasional nöqtələr çoxluğu hesabidir və= ′ olur. 

Həmçinin göstərmək olur ki, fəzası, diski və sferaları da separabeldir.

Tərif 3: Əgər ∈ nöqtəsinin elə ( ) ətrafı varsa ki, bu ətrafda çoxluğunun -dən
başqa nöqtəsi olmasın, onda ∈ nöqtəsinə təcrid edilmiş nöqtə deyilir. ∈ nöqtəsi yalnız və yalnız onda təcrid edilmiş olur ki, ∈ ⧵ ′ olsun. 

Tərif 4. Əgər çoxluğunun hər bir nöqtəsi təcrid olunmuş nöqtədirsə, onda -ya 
diskret çoxluq deyilir.

Ətraf anlayışı ilə bağlı olan daha iki mühüm anlayışa baxaq.
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Tərif 5. ∈ nöqtəsinin elə ( ) ətrafı vardırsa ki, ( ) ⊂  olsun, onda nöqtəsinə
çoxluğunun daxili nöqtəsi deyilir. 

çoxluğunun bütün daxili nöqtələr çoxluğuna -nın daxili deyilir və İ  kimi işarə edilir. 

Misal. Tutaq ki, = [0,1]- ′ həqiqi oxunun parçasıdır, onda İ [0,1] = (0,1)İ əməli qapanma əməli ilə qoşmadır, bu onun aşağıdakı teoremlə ifadə olunan xassəsini
göstərir. 

Teorem 4. Əgər , kəsilməyəndirsə, onda -də kəsilməyən olar. 

İsbatı aşağıdakı qeyddən asanlıqla alınır.( ) ( ) = ( )
Burada ⊂ ixtiyari çoxluqdur.

Mühüm təriflərdən birini ifadə edək. 

Tərif 6. İki ( , ) və ( , ) topoloji fəzalarına, əgər aşağıdakı şərtləri ödəyən : →
inikası mövcuddursa, homeomorf fəzalar deyilir: 

1. : → biyektiv inikasdır ;
2. kəsilməyəndir ; 
3. kəsilməyəndir. 

Qeyd edək ki, bu tərif formasına görə metrik fəzalarda homeomorfizmin tərifi ilə üst-
üstə düşür.

Tərif 7. Əgər : → inikasında -dəki hər bir açıq (qapalı) çoxluğun obrazı -də
açıq (qapalı) olarsa, onda inikasına açıq (qapalı) inikas deyilir.

Beləliklə homeomorfizm açıq çoxluğu açıq çoxluğa , qapalı çoxluğu qapalı çoxluğa 
çevirir.

 fəzasında hər bir açıq çoxluğu ilə : →  homeomorfizmində onun ( )
obrazının müqayisəsi  və  topoloji fəzaları arasında biyektiv uyğunluğu müəyyən edir. Ona 
görə də  fəzasının bu fəzanın topoloji terminlərində ifadə edilən istənilən xassəsi -ə
homeomorf olan  fəzası üçün doğru olacaqdır və -in topologiyası terminlərində eyni ilə
ifadə ediləcəkdir. Beləliklə,  və  homeomorf fəzaları identik xassələrə malikdir və bu 
nöqteyi nəzərdən fərqsizdirlər.

Topoloji fəzaların homeomorfizmlərdə saxlanılan xassələrinə topoloji xassələr deyilir. 

İndi topoloji qrup anlayışını verək: 

Tutaq ki, qrupdur, eyni zamanda topoloji fəzadır. Aşağdakı inikaslara baxaq.: →  , ( , ) = ∙
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: →  , ( ) =  ( , ∈ )
Əgər və kəsilməyən olarsa, onda deyilir ki, - topoloji qrupdur. 

Misal 1. Adi topologiyalı və additiv qrupları topoloji qrupdur.

Misal 2. ( , ) −  tərtibli cırlaşmayan həqiqi matrislərin  tərtibli bütün kvadrat 
matrislərin ( ) fəzasında adi topologiya ilə indusirə edilmiş topologiyalı qrupu topoloji 
qrupdur. Qeyd edək ki, ( , ) çoxluğu ( )-də açıqdır. ( , ) əməlinin 
kəsilməzliyini aşağıdakı düsturdan görünür:

= , ( , = 1,2, … , ), (1)
Burada, 

=  , = ∈ ( ) , =  , =
Burada, , − ∈ ( , )
Matrisində elementinin cəbri tamamlayıcısıdır.

Əgər − üzərində -ölçülü vektor fəzadırsa və ( )- onun bütün avtomorfizmlər
qrupudursa, onda -də bazisin seçilməsi məlum olduğu kimi ( ) → ( , )
izomerfizmini təyin edir. Bu izomorfizmin köməyi ilə ( , )-i topologiya ilə ( )
üzərinə köçürsək, onda ( )-də topoloji strukturlu qrup alarıq. Asanlıqla görmək olar ki, bu 
struktur bazisin seçilməsindən asılı deyildir.

Misal 3. Diskret topologiyalı additiv qrupu topoloji qrupdur. 

Misal 4. İstənilən qrupunu diskret topologiya ilə təmin etsək, topoloji qrup olur.

Misal 5. Tutaq ki, , … , topoloji qruplardır və = , … , isə qruplarının 
düz hasilidir. Əgər -ni düz hasilin topologiyası ilə təmin etsək, onda  topoloji qrup 
olacaqdır, ona topoloji qruplarının düz hasili deyilir.

Digər topoloji qruplara aid nümunələri aşağıdakı tənliyin köməyilə qurmaq olar. 

Lemma 1. Tutaq ki, -topoloji qrupdur və  -də altqrupdur. Onda  induksirə edilmiş 
topologiyaya nəzərən topoloji qrupdur.[4] 

İsbatı: Aşağıdakı hökmün doğruluğunu asanlıqla yoxlamaq olar. Tutaq ki, : →
topoloji fəzaların kəsilməz inikaslarıdır və tutaq ki, ⊂  , ⊂ elə altçoxluqlardır ki, ( ) ⊂  olur. Onda məhdud edilmiş : → inikası  və -dəki indusirə edilmiş 
topologiyaya nəzərən kəsilməzdir. Bu xassəni ∗ ⊂ ∗  və ⊂ altçoxluqlarına tətbiq 
edirik , nəzərə alırıq ki, ∗ düz hasilində topologiya ∗ -dəki topologiya ilə indusirə
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edilmiş topologiya ilə üst-üstə düşür. Onda alırıq ki, : ∗ →  kəsilməyəndir. Anoloji 
yolla : → inikasının kəsilməzliyi göstərilir. İsbat olundu.        topoloji qrupunun aşağıdakı çevirməsinə baxaq, belə ki, ondan gələcəkdə tez-tez  

istifadə olunacaqdır. ∈ üçün  və ilə uyğun olaraq  elementi qədər sol və sağ 
sürüşməni  

işarə edirik: ( ) =   ,   ( ) =  ( ∈ )
Aydındır ki, və kəsilməyən → inikaslarıdır. Asanlıqla görmək olar ki,∘ =  , = 1
Buradan =
Anoloji olaraq ∘ =  , = 1
Buradan =

Buradan alınır ki,  və inikasları qrupunun öz üzərinə homeomorfizmləridir. Vurma 
əməlinin assosiativliyindəm görünür ki,l ∘ l = r ∘ r   (a, bϵG)   (3)

İndi aşağıdakı çevirməyə baxaq: ω (x) = axa  (x ∈ G)   (4)
Alarıq. ω = l ∘ r

Belə ki, ω belə homeomorfizmdir. ω çevirməsi məlum olduğu kimi G qrupunun 
avtomorfizmi olur (belə avtomorfizmlər daxili avtomorfizmlər adlanırlar.) . Asanlıqla 
göstərmək olar ki, ω ∘ ω = ω    [a, bϵG)   (5)

Beləliklə, a → ω uyğunluğu G qrupunun bu qrupun bütün avtomorfizmlərinin Aut G
qrupuna homeomorfizmi olur.[2] Xüsusi halda,ω = ω   , ω
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Özet

Özel eğitim öğretmenlerinin, çalışma alanlarına ve bu alanda kendilerini nasıl hissettiklerine 
ilişkin algıları, öğrenme-öğretme süreçlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Bu durumun, 
özel eğitim öğretmenlerinin algılarından yola çıkılarak yerinde tespit edilmesi, hem onlar hem 
de özel gereksinimli olan öğrencileri için uygun eğitim ortamlarını geliştirmek açısından 
önem arz etmektedir. Bu fikirden hareketle özel eğitim öğretmenlerinin, özel eğitim 
öğretmenliği hakkındaki algılarını metafor kullanarak ortaya koymak bu araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden fenomenolojik model 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Siirt ilinde, 
30’u kadın 28’i erkek olmak üzere toplam 58 özel eğitim öğretmeni oluşturmuştur. 
Katılımcıların özel eğitim öğretmenliğine ilişkin algılarını saptamak için, “Bir özel eğitim 
öğretmeni olarak kendimi …………gibi hissediyorum (benzetiyorum). Çünkü; ……………” 
ifadelerinin yer aldığı bir form öğretmenlere dağıtılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi 
kullanılmıştır. Özel eğitim öğretmenleri, 42 farklı metafor kullanarak öğrenme ortamında 
kendini nasıl hissettiğini veya neye benzettiğini ifade etmiştir. Elde edilen bulgulara göre “Su, 
anahtar, doktor, anne, umut ışığı, gökyüzü, bahçıvan, pusula, kum saati, merdiven” gibi 
kullanılan çok sayıda metafor, katılımcıların çoğunluğunun alanlarına ilişkin algılarının 
olumlu olduğu görüşünü ortaya çıkarmıştır. Bunun yanı sıra en sık kullanılan 
metaforun“bakıcı” olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların alanlarına ilişkin olumsuz anlamda 
kullanmış olduğu ve önemli sayıdaki katılımcının bu metaforda hem fikir olması, özel eğitim 
öğretmenliğinin, işleyiş itibariyle eğitim sistemi içindeki yerinin sorgulanması ve yeniden 
değerlendirilmesi açısından önemli bir ipucu olabilir. 

Anahtar sözcükler: özel eğitim öğretmeni, algı, metafor.
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OPINIONS OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS ABOUT 
PROFESSIONAL PERCEPTIONS: A METAPHORUS STUDY 

Abstract 

Special education teachers' perceptions of their field of study and how they feel in this area 
can affect the learning-teaching processes either positively or negatively. Determining this 
situation on the spot based on the perceptions of special education teachers is important in 
terms of developing suitable educational environments for both them and their students with 
special needs. Based on this idea, the aim of this study is to reveal the perceptions of special 
education teachers about special education teaching by using metaphor. The 
phenomenological model, one of the qualitative research models, was used in the study. The 
study group of the research consisted of a total of 58 special education teachers, 30 women 
and 28 men, in the province of Siirt in the 2020-2021 academic year. In order to determine the 
perceptions of the participants about special education teaching, A form containing the 
statements “I feel like ………… as a special education teacher (I compare). Because 
……………” was distributed to the teachers. Content analysis was used in the analysis of the 
data. Special education teachers expressed how they felt or looked like in the learning 
environment using 42 different metaphors. According to the findings, many metaphors used 
such as "water, key, doctor, mother, hope light, sky, gardener, compass, hourglass, ladder" 
revealed the view that the perceptions of the majority of the participants regarding their fields 
are positive. In addition, it has been determined that the most frequently used metaphor is 
"caregiver". The fact that a significant number of participants agree on this metaphor, which 
the participants used negatively about their field, may be an important clue in questioning and 
re-evaluating the place of special education teaching in the education system. 

Keywords: Special education teacher, perception, metaphor. 

1. GİRİŞ

Soyut kavramları somut hale getiren, düşünme yetilerimizi harekete geçirip yaratıcılığı üst 
seviyeye çıkaran metafor kavramı, bilimsel araştırmalarda ve özellikle eğitimde oldukça 
başvurulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Antik çağlardan beri kullanılan ve 
aktarma anlamına gelen metafor kelimesi “metaphora” sözcüğünden gelir. Türk Dil Kurumu 
sözlüğünde; mecaz, eğretileme, istiare ya da bir kavramı farklı anlama gelecek şekilde ifade 
etme olarak kullanılmaktadır (TDK, 2005). Kavramsal alanda metaforun anlamı, sözcükler ve 
çağrışım kavramları arasında olumlu bağlılık kurmaktır (Heywood, Elena ve Mick, 2002). Bu 
ilişki karşılıklı iletişim ve bilgi alışverişi sayesinde olur. Saban (2008) metaforların zihinde 
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önceden oluşturulmuş kavramları farklı bir kavramla yeniden açıklamaya yaradığını dile 
getirir. Böylelikle daha anlamlı ve kalıcı öğrenme de sağlanmış olur. Bazen kelimelerin 
yetmediği, karşılık bulmadığı, bireyin zihninin kavramadığı kavram kargaşaları yaşayabiliriz. 
Bu süreçte metafor kavramı destekleyici bir iletişim aracı olarak bize yardımcı olabilmektedir. 
Böylelikle metaforlar, insan zihninin bir kavram biçiminin diğer bir kavrama dönüşmesine 
yardımcı olarak kalıplaşmış ifadeleri farklı bir şekilde ifade etmemize yol gösterir (Girmen, 
2007; Saban, Koçbeker ve Saban, 2006).

Eğitimin çeşitli alanlarında sıklıkla yararlanılan metafor, eğitimin çok yönlü ve karmaşık 
boyutlarında da kolaylıklar sağlar. Rızvanoğlu (2007) ve Cerit (2008) çalışmalarında bu 
görüşü destekler ve özellikle metaforlar sayesinde kavramların insan zihninde doğru algılanıp, 
kavram kargaşasının önüne geçildiğini ifade ederler. Metaforlar analiz edilmek istenilen 
kavramların nasıl algılandığını ortaya çıkarmaya katkı sağlar.

Her doğal hak gibi eğitimde fırsat eşitliği, ihtiyaçların doğru ve zamanında tespiti tüm 
bireylere sunulması gereken öncelikler arasındadır (Kargın, 2004). Genel eğitimin ayrılmaz 
ve önemli bir parçası olan özel eğitim alanı da bu haklara sahip bireylerle gerçekleşir. Eğitim 
faaliyetlerinin bireylere aktarımında ilk sırada yer alan öğretmen, kazanımların 
uygulanabilirliği ve niteliği hakkında sorumluluk sahibidir ve bu süreçte önemli bir rol 
üstlenmektedir (Mahiroğlu, 2017).  Kazanım ve göstergelerle değerlendirme fırsatı 
bulduğumuz etkinlikler, bu sorumlulukları yerine getirip getirmediğimiz hakkında bize anında 
dönüt-düzeltme sağlar. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de özel eğitime ihtiyacı olan birey 
sayısının artması, ailelerin de bu süreçte aktif rol almaları ve azimleri öncelikle bu bireylere 
saygıyı, koşulsuz kabulü ve özel eğitim hizmetinin de artan önemini gözler önüne 
sermektedir.  

Demokratik toplumların temel koşullarından biri olan eğitimde fırsat eşitliği ilkesi, özel 
gereksinimli öğrencilere, özel eğitim hizmetleri sunulmadan gerçek anlamına ulaşamaz. Son 
yıllarda Türkiye’de özel eğitime ilişkin yapılan yasal düzenlemeler, özel eğitim çalışmalarına 
özellikle ailelerin de katılımlarının sağlanmasını ve bu eğitimlerin erken yaşta başlanmasını, 
özel gereksinimli bireylerin normal bireylerle bir arada eğitim görmeleri için fırsatlar 
yaratılmasını ve bunun bireyselleştirilmiş eğitim planları çerçevesinde gerçekleştirilmesini 
öngörmektedir. Bu amaçların yerine getirilmesi, bu alanda görev yapan öğretmenlerin gerekli 
donanım ve mesleki yeterliliğe sahip olmalarını gerektirir. (MEB, Özel Eğitim Rehberlik 
Hizmetleri, 2015). Donanımlı ve mesleki yeterliliğe sahip özel eğitim öğretmeni öncelikle; (a) 
kişisel ve mesleki gelişim  (b) öğretim yöntemleri (c) davranış sorunlarının üstesinden gelme 
d) öğretimi hedefe uygun planlama ve değerlendirme (e) aile ve uzmanlarla işbirliği (f) 
bireyselletirilmiş eğitim programı  (BEP) hazırlama ve uygulama alanlarında zenginlik 
sağlamakta ve yararlı olmaktadır (Özyürek, 2008; Manning, Bullock ve Gable, 2009; Gebbie, 
Ceglowski, Taylor ve Miels, 2011). 
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Öğretmenlerin özel gereksinimli bireylere yönelik tutumlarının olumlu ya da olumsuz olması 
özel eğitimde oldukça önem arz eder (Erdem, Gezer, ve Çokadar, 2005). Çalışılan alanın özel 
gereksinimli bireyler olması bunun önemini ve ciddiyetini daha da artırmaktadır. Özel 
eğitimde sahada yer alacak personelin memnuniyeti, yöntemlere bakış açısı,  gereksinimleri 
karşılama yeterlilikleri önem taşır (Cavkaytar ve Diken, 2005). Bu süreçte uygulamada yer 
alan öğretmenlerin özel eğitim hizmetlerine yönelik algıları son derece önemlidir (Orel, 
Zerey, ve Töret, 2004).

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin anlam kazanabilmesi, mesleğini mutlu şekilde icra edecek 
öğretmenlerin artması, özel eğitim öğretmenlerinin özel gereksinimli bireylere karşı olumlu 
yaklaşımları sayesinde, alan zenginlik kazanacaktır. Böylelikle fırsat eşitliğine önem verilen 
toplumumuzda mutlu, özgüvenli, hayat boyu öğrenme ilkesine uyum sağlayan bireylerin 
sayısı artacak ve bunların üretken, yaratıcı, bağımsız, özgüveni yüksek bireyler olmaları 
sağlanmış olacaktır. Bu bireyleri geleceğe emin adımlarla yetiştiren, sabırla ve sevgiyle 
büyüten, hayat boyu öğrenmeye önem veren özel eğitim öğretmenlerinin; kendilerini 
metaforlar aracılığıyla neye benzettikleri ve mesleklerine ilişkin metaforik algıları bu 
araştırmanın problem durumunu oluşturmaktadır.

Özel eğitime yönelik özel eğitim öğretmenlerinin metaforik algıları tespit etmede yapılan 
çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Bu araştırmanın alanda daha sonra yapılacak olan 
çalışmalara ön ayak olabileceği düşünülmektedir. Benzer araştırmalar özel eğitim 
öğretmenleri dışında farklı çalışma gruplarına da uygulanabilir. Böylece özel eğitim 
alanındaki araştırma çeşitliliği artacak ve bu da alana katkı sağlayacaktır.

2.YÖNTEM

2.1.Araştırma Deseni
Araştırma nitel araştırma modellerinden olgu bilim (fenomenoloji) modeli ile desenlenmiştir. 
Fenomenoloji modeli, kişinin farkında olduğu ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa 
sahip olmadığı olgulara odaklanması anlamına gelmektedir. Bu modelde, algı ve olayların 
gerçekçi ve bütüncül bir şekilde doğal ortamında ortaya konulması önemlidir (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013). Fenomenolojik model ile yapılan araştırmalarda katılımcıların bir fenomen ya 
da kavrama ilişkin yaşantılarının ortak anlamı derinlemesine ifade edilir (Creswell, 2013).

2.2.Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Siirt ilinde, 30’u 

kadın 28’i erkek olmak üzere toplam 58 özel eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Ancak eksik 
doldurulan formlar çıkarıldığında 50 öğretmenin görüşü değerlendirmeye alınmıştır. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet Yaş Aralığı Eğitim 

durumu
Tecrübe (yıl)

Kadı
n

Erke
k

20-
25

26-
30

31-
35

36 + Lisan
s

Y.Lisan
s

1-5 6-10 11-
15

16 
+

27 23 8 27 12 3 48 2 28 17 4 1

Tablo 1 incelendiğinde katılımcı kadın sayısının erkek sayısından fazla olduğu görülmektedir. 
Yaş aralığı olarak 26-30 yaş ve tecrübe olarak 1-5 yıl grubundaki katılımcılar çalışma 
grubunun yarıdan fazlasını oluşturmaktadır. Eğitim durumu olarak da büyük çoğunluğun 
lisans mezunu olduğu, geri kalan 2 kişinin de yüksek lisans yaptığı tespit edilmiştir.

2.3.Veri Toplanması ve Analizi
Katılımcıların özel eğitim öğretmenliğine ilişkin algılarını saptamak için araştırmacıların 
hazırlamış olduğu,“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi …………gibi hissediyorum 
(benzetiyorum). Çünkü; ……………” ifadelerinin yer aldığı bir form öğretmenlere 
dağıtılmıştır. Araştırmaya katılan her bir öğretmen için K1, K2, K3… şeklinde kodlamalar 
kullanılarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi belirli kurallara ilişkin 
kodlamalar ile bir metnin bazı sözcüklerinin belli kategorilerle özetlendiği sistematik, tekrar 
edilebilir bir teknik olarak tanımlanabilir (Büyüköztürk vd., 2014). İçerik analizinde temel 
amaç, toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve kavramlar arasındaki ilişkilere 
ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013).

3.BULGULAR 

Elde edilen bulgular doğrultusunda kullanılan 42 farklı metafordan toplamda 6 kategori 
oluşturulmuştur. Kategorilerin adları “Çaba/Özveri”, “Kahraman/Kurtarıcı”, “Hayat”, 
“Rehber”, “Araf/İkilem” ve “Güç/Zorluk” şeklindedir. İlk 4 kategoride katılımcıların mesleki 
algılarının olumlu yönde olduğu gözlenmiş ve kategoriler bu anlayış üzerine oluşturulmuştur.  
“Araf/İkilem” kategorisinde katılımcıların mesleki algılarında bir kararsızlık halinin olduğu 
görülmüştür. Oluşturulan “Güç/Zorluk” kategorisinde ise katılımcıların mesleki algılarının 
olumsuz yönde olduğu tespit edilmiştir.

Özel eğitim öğretmenlerinin kendini nasıl hissettiği veya neye benzettiğine ilişkin 
ürettikleri metaforlar öncelikle ayrı kavramsal kategoriler altında tablolar halinde 
sınıflandırılmıştır. Daha sonra elde edilen bu kavramsal kategoriler içinde kullanılan 
metaforlar frekanslarıyla (f) birlikte verilmiştir. Son olarak katılımcıların görüşleri doğrudan 
alıntılar şeklinde sunulmuştur.
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Tablo 2.Çaba/Özveri Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu 
kullanan 

Öğretmen 
Sayısı(f)

Çaba/Özveri

Yenilikçi 1
Oyun hamuru 1
Çiftçi 1
Makine anahtarı 1
Karınca 1
Oyuncu 1
Kum saati 1
Anahtar 1
Ayna 1
Kapıanahtarı 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi yenilikçi gibi hissediyorum. Çünkü değişim, 
yenilik ve mücadeleyi seviyorum”(K10).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi oyun hamuru gibi hissediyorum. Çünkü hem renkli 
hem de istediği şekli alabiliyor” (K12). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi çiftçi gibi hissediyorum. Çünkü öğrencilerimiz 
bize verilen tohum gibidir. Ne kadar iyi yetiştirebilirsek o kadar iyi meyve verir” (K13).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi makine anahtarı gibi hissediyorum. Çünkü her 
bireyde var olan bir sistem var. Bu sitemde gevşeyen vidaları sıkmak, onları onarmak 
gerekebilir. Eksik bir parçayı yerine takmaktan ziyade var olanı uygun anahtar kullanarak 
sadece düzeltmek gerekir”(K14).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi karınca gibi hissediyorum. Çünkü çalışmayı 
seviyorum ve karşılığını alıyorum”(K15).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi oyuncu gibi hissediyorum. Çünkü rollere girip ders 
anlatıyorum”(K16).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi kum saati gibi hissediyorum. Çünkü bu işte zaman 
somut bir şekilde görerek geçiyor”(K30). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi anahtar gibi hissediyorum. Çünkü her kapının 
kendisini açacağı bir anahtarı vardır. O anahtar o kapıyı açınca değer kazanır. Özel bir çocuğa 
dokundukça, onu anladıkça, onun dünyasının kapısını açtıkça kendimi özel eğitim öğretmeni 
gibi hissediyorum” (K37).
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“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi ayna gibi hissediyorum. Çünkü öğrencimin 
ilerlemesinde kendi emeğimi, çabamı göreceğim. Bu da benim öğrenci üzerindeki etkimi 
yansıtacaktır” (K48). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi kapı anahtarı gibi hissediyorum. Çünkü özel 
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin önündeki engelleri kaldırmada onlara yardımcı olacağımı 
düşünüyorum (K49). 

Tablo 3.Kahraman/Kurtarıcı Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu 
kullanan 

Öğretmen Sayısı 
(f)

Kahraman/Kurtarıcı

Öğretmen 2
Anne 2
Öğrencininkanatları 1
Süper kahraman 1
Peygamber 1
Elma ağacında yetişen armut 1
Merdiven 1
Bahçıvan 1
Cevherfüruşan 1
Gökyüzü 1
Umutışığı 1
Acilçıkış kapısı 1
Doktor 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi öğretmen gibi hissediyorum. Çünkü öğretmenlik  
yapıyorum” (K3).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi öğrencinin kanatları gibi hissediyorum. Çünkü 
öğretmen kendini ve öğrencisini ulaşabileceği en uç noktaya taşıma çabasındadır (K9).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi öğretmen gibi hissediyorum. Çünkü 
öğretmenim”(K11).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi süper kahraman gibi hissediyorum. Çünkü aileler 
her şeyi bir anda düzeltebileceğimi düşünüyor”(K23).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi peygamber gibi hissediyorum. Çünkü sabır, emek, 
şefkat ve ilgi gerektirdiği için” (K24).
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“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi elma ağacında yetişen armut gibi hissediyorum. 
Çünkü özel gereksinimli çocukların öğretmeni olarak bu özel ve değerli hissettiriyor” (K27).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi merdiven gibi hissediyorum. Çünkü engelli
bireylere yardımda kendimi ilk basamak olarak görüyorum” (K29). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi çeşitli çiçeklerin yer aldığı, büyük bir çiçek 
bahçesi olan bahçıvan gibi hissediyorum. Çünkü özel gereksinimli bireylerin her biri farklı 
farklı açan çiçekler gibidir. Hepsinin ayrı ayrı özene, ilgiye, sevgiye ve hayata kazandırılmaya 
ihtiyaçları vardır. Özel eğitim öğretmenleri de bu çiçekleri yetiştiren, onlara sevgi, ilgi, bilgi 
veren, ilgilenen bahçıvanlar gibidir” (K35).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi cevher füruşan gibi hissediyorum. Çünkü  
cevherlerim çetin, işlemesi zor olsa da kıymeti çok muazzam. Mesela tahtaya herkes şekil 
verebilir fakat işlemesi zor madenle uğraşmak sabır ve fedakarlık ister” (K36).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi anne gibi hissediyorum. Çünkü sevgiye, şefkate, 
ilgiye daha fazla ihtiyaçları var. Yeri geliyor öğrencinin salyasınıtemizliyorsun, yeri geliyor 
annesi gibi ilgileniyorsun” (K39).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi gökyüzü gibi hissediyorum. Çünkü özel eğitim 
öğretmeni olmak her anlamda geniş bir görüye, uçsuz bucaksız birsabra, yer ve gök arasına 
sığamayacak kadar merhamete sahip olmak demektir. Hangi engele sahip olursa olsun o kişiyi 
tüm benliğimle benimsemek ve maksimum gayretle elinden tutmaya yardımcı olmak ancak 
bir gökyüzü olmayı gerektirir” (K40).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi umut ışığına benzetiyorum. Çünkü özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrencilere eğitimler vererek onlara umut olacağımı düşünüyorum” (K42).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi anne gibi hissediyorum. Çünkü özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrencilere annelerinden sonra en çok fayda sağlayan kişiler olarak kendimizi 
görüyorum” (K45).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi acil çıkış kapısına benzetiyorum. Çünkü özel 
eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin zor durumlardan kurtulmalarının özel eğitim öğretmenleri 
sayesinde olacağını düşünüyorum” (K46).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi doktora benzetiyorum. Çünkü özel eğitime ihtiyacı 
olanlar şifa bekleyen hasta gibidirler. Nasıl ki bir doktor hastasını tedavi ederek 
iyileştiriyorsa, özel eğitim öğretmeni de öğrencisini daha iyi noktalara getirecek kişidir” 
(K47).  
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Tablo 4.Hayat Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu kullanan 
Öğretmen Sayısı (f)

Hayat

Yeniden hayat veren 1
Bir yap-poz parçası 1
Çocuk 1
İp 1
Su 1
Denizde bir su damlası 1
Ahtapot 1
Ağaç 1
Vazodaki su 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi yeniden hayat veren gibi hissediyorum. Çünkü 
hayatında çok küçük değişiklikler de yapmış olduğumuz bir öğrenci yaşama daha sıkı ellerle 
sarılıyor” (K4). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bir yap-poz parçasına benzetiyorum. Çünkü özel 
eğitim belli parçalardan oluşuyor. Bir parça bile eksik olursa bütünü göremeyiz. Bütünü 
göremeyen insanların özel eğitime olan inançları kalmaz. Çünkü onlar için bütün önemlidir. O 
eksik parça öğretmen olursa asla bütünü tamamlayamayız. Her şey eksik kalır. Onun yerine 
başka bir şey koyamayız” (K7). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi çocuk gibi hissediyorum. Çünkü çocukluğumdan 
uzaklaşamıyorum. Büyüyemiyorum. İçimde her zaman bir coşku var” (K17).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi ipe benzetiyorum. Çünkü özel öğrenciyle 
dışarıdaki normal hayat arasındaki bağlantıyı sağlıyorum” (K18).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi su gibi hissediyorum. Çünkü doğruyu büyütüp 
yanlışı temizlemek benim elimde” (K20).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi denizde bir su damlası gibi hissediyorum. Çünkü 
bir arada ve doğru durabilirsek güzel şeyler başarır ve hep beraber daha güzel olabiliriz” 
(K28). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi ahtapot gibi hissediyorum. Çünkü öğrencilerimi 
kollarımla kavrıyor, onlara sahip çıkıyorum” (K32).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi ağaca benzetiyorum. Çünkü ağacın gölgesinden, 
meyvesinden herkes faydalanır. Özel gereksinimli çocuklar da bizden faydalanarak daha rahat 
bir yaşam sürecektirdiye düşünüyorum” (K43). 
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“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi vazodaki suya benzetiyorum. Çünkü özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrenciler birer çiçektir. Nasıl ki çiçek susuz kalamaz, özel eğitim öğrencisi de 
eğitimsiz kalamaz” (K50). 

Tablo 5.Rehber Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu 
kullanan 

Öğretmen Sayısı 
(f)

Rehber

Pusula 1
Kullanım kılavuzu 1
Navigasyon 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi pusulaya benzetiyorum. Çünkü öğrencilerin
hayatları boyunca bir yol göstericiye ihtiyaçları vardır. Onların hayatlarına dokunmak için iyi 
bir yol gösterici olmalıyız” (K33).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi kullanım kılavuzuna benzetiyorum.Çünkü özel 
çocuklarımıza bir işi nasıl daha iyi yapacağını gösteriyor ve başı her sıkıştığında bana 
geleceğini biliyorum” (K38).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi navigasyona benzetiyorum. Çünkü özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrencilere yol gösteren kişiler olduğumuzu düşünüyorum” (K44).

Tablo 6.Araf/İkilem Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu 
kullanan 

Öğretmen Sayısı 
(f)

Araf/İkilem

Bazen bakıcı bazen de gereksiz görülen 1
Bazen bakıcı bazen öğretmen 1
Petunya çiçeği 1
Bakıcı veya anne-baba 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bazen bakıcı bazen de gereksiz görülen biri gibi 
hissediyorum. Çünkü özel gereksinimli öğrencilerin toplumda dışlanmış olarak 
görülmesinden dolayı eğitimlerine de gerekli değerin ve özverinin verilmediğini 
düşünüyorum” (K6).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bazen bakıcı bazen öğretmen gibi hissediyorum. 
Çünkü öğrencilerimiz özel gereksinimli ve engel derecelerine göre onlarla ilgilenmemiz 
gereken alanlar değişebilmektedir” (K8).
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“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi petunya çiçeğine benzetiyorum. Çünkü zaman 
zaman rengarenk, çoğu zaman da gölgede kalan, güneş görmeyen, gereken değeri görmeyen 
gibi görüyorum” (K21).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı veya anne-baba gibi hissediyorum. Çünkü 
özel eğitim gerektiren çocuklara akademik olarak verdiğimiz eğitimin yanı sıra ellerini 
yıkamasından tutun ayakkabılarını giymelerine kadar birçok farklı ihtiyaçları ile birebir 
ilgilenmek mecburiyetinde kalıyoruz”(K34).

Tablo 7.Güç/Zorluk Kategorisi İçindeki Metaforlar ve Kullanım Sayıları

Kategori Metafor Metaforu 
kullanan 

Öğretmen Sayısı 
(f)

Güç/Zorluk

Bakıcı 7
Sudeğirmeni 1
Diş hekimi 1

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü veliler daha çok 
çocuk bakımı (yemek, tuvalet, temizlik ...) gibi konularda çocuklarına bakmamı bekliyor” 
(K1).  

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü velilerin tek 
beklentisi çocukların günün belli zamanlarında evde olmaması” (K2).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü veliler öğrencileri 
kendilerine boş zaman yaratmak için gönderiyor” (K5). 

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü velilerin yapması 
gerekenleri çoğu zaman ben yapıyorum” (K19).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü toplum bu şekilde 
değerlendiriyor” (K22).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü velilerin istekleri, 
davranışları ve çevredeki diğer insanların bilgi eksikliğinden dolayı kullandıkları ifadelerden 
öyle hissediyorum” (K26).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi bakıcı gibi hissediyorum. Çünkü ailelerin 
öğretmenden ziyade bizleri bakıcı gibi gördüğünü düşünüyorum” (K41).

“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi su değirmenine benzetiyorum. Çünkü sürekli 
doluyorum ama boşaltamıyorum” (K31).
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“Bir özel eğitim öğretmeni olarak kendimi diş hekimine benzetiyorum. Çünkü kimse 
gerçekten öğretmen olduğumu düşünmüyor” (K25).

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmada özel eğitim öğretmenleri, öğrenme ortamında kendini nasıl hissettiğini veya 
mesleki algısını, kullandıkları metaforlarla ifade etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar 
incelendiğinde “su, anahtar, doktor, anne, umut ışığı, gökyüzü, bahçıvan, pusula, kum saati, 
merdiven” gibi kullanılan çok sayıda metafor, katılımcıların çoğunluğunun alanlarına ilişkin 
algılarının olumlu olduğu görüşünü ortaya çıkarmıştır. Katılımcıların kendini nasıl hissettiği 
noktasında kararsız olduğu“bakıcı-öğretmen” veya “bakıcı-anne-baba” gibi metaforların 
kullanıldığı durumlar da gözlenmiştir.  Bunun yanı sıra anlam itibariyle olumsuz ve mesleki 
zorluğu dile getiren, en sık kullanılan metaforun“bakıcı” olduğu tespit edilmiştir. 

Alan yazında konu ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, büyük oranda benzer sonuçların 
ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Araştırmalarda katılımcıların genel anlamda özel eğitim 
alanına ilişkin olumlu algılara sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Başgül ve Uluçınar Sağır‘ın 
(2017 ) sınıf öğretmenlerinin, özel eğitime ilişkin metaforik algılarını ortaya koyduğu 
çalışmada, öğretmenlerin özel eğitimle ilgili algılarının genel olarak olumlu olduğu görülmüş 
ve meslekleriyle özel eğitimi özdeşleştirdikleri tespit edilmiştir. Altındağ Kumaş ve Süer 
(2020), Eğitim Fakültesi’nin İngilizce, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Resim-iş öğretmenliği 
bölümü programlarında eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin özel eğitime ilişkin metaforik 
algılarını incelemişlerdir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özel eğitime ilişkin 
metaforik algılarının olumlu yönde olduğu görülmüştür. Efilti, Demirci ve Karaduman 
(2021), özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitime ilişkin metaforik algılarını araştırmıştır. Elde 
edilen bulgular doğrultusunda özel eğitim öğretmenlerinin alana ilişkin algılarının olumlu 
olduğu ayrıca kullanılan metaforlardan, özel eğitimin bir ihtiyaç olarak görüldüğü 
saptanmıştır. İlgili araştırma sonuçlarının, bu çalışmada oluşturulan ilk dört kategorideki 
bulgularla benzer sonuçlara sahip olduğu belirlenmiştir. 

Özel eğitim öğretmenliğinin sabır, ilgi ve büyük emek gerektiren bir alan olduğu 
araştırmaların ortak yönlerinden birini teşkil etmektedir. Yapılan bu çalışmada da bir 
katılımcının “peygamber”metaforunu kullanarak buna dikkat çekmesi anlamlıdır. Başka bir 
katılımcının “cevher füruşan” metaforunu kullanarak özel eğitimin, işin ehli olan kişilerce 
yapılmasına atıfta bulunması önemli görülmüştür. Nitekim, Bulut (2018), 3. ve 4. sınıf 
düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitime ilişkin algılarını metaforlar yoluyla
incelediği çalışmada buna benzer sonuçlar elde etmiştir. Araştırmada kullanılan metaforlar 
incelendiğinde, öğretmen adaylarının özel eğitimin önemi, zorluğu ve nasıl olması 
gerektiğiyle ilgili görüş bildirdikleri belirlenmiştir. Ayrıca, katılımcılar özel eğitimin 
gerekliliğine vurgu yapmış, bunun ancak profesyonel eğitimcilerle sağlanabileceğini 
düşündükleri de tespit edilmiştir.

Öne çıkan olumsuz algıların ise özel eğitim öğretmenliğinin “bakıcı” gibi farklı rollerde 
değerlendirildiği, dolayısıyla beklentilerin de değiştiği durumlar oluşmaktadır. Katılımcıların 
alanlarına ilişkin mesleki algıda olumsuz anlamda kullanmış olduğu ve önemli sayıdaki 
katılımcının bu metaforda hem fikir olması dikkat çekici bulunmuştur. Bununla ilgili Kazu ve 
Yıldırım’ın (2021), özel eğitim öğretmenlerinin “özel eğitim” kavramına yönelik algılarını 
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belirlemek için yaptığı metafor çalışmasında, “bebek bakımı” metaforunun en sık kullanılan 
metaforlardan biri olduğunun tespit edilmesi de durumu destekler mahiyettedir. Dolayısıyla 
özel eğitim öğretmenliğinin, işleyiş itibariyle eğitim sistemi içindeki yerinin sorgulanması ve 
yeniden değerlendirilmesi açısından, kullanılan bu metaforun önemli bir ipucu olabileceği 
düşünülmektedir.

Son olarak, kullanılan olumlu metaforlar dikkate alınarak, öğretmenlerin bununla ilgili algı ve 
motivasyonlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması anlamlı olacaktır. Olumsuz metaforların 
özel eğitim öğretmenlerini nasıl etkilediğinin incelenmesi, bu mesleğin icra edilmesinde 
karşılaşılan sorunların giderilmesi noktasında gerekli görülmektedir. Dolayısıyla alanın 
eğitsel amaçlar doğrultusunda ne kadar doğru bir işleyiş içerisinde olduğunun araştırılması 
gibi durumlar öneri olarak sunulabilir. 
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Özet

Bu çalışmada Matlab platformunda yer alan kullanıcı ara yüzlerini tasarlamak amacı için 
kullanılan platformlardan Matlab Grafik Kullanıcı Arabirimi (GUI) ve Matlab APP Designer 
karşılaştırılmış, literatürde yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Ayrıca App Designer 
ortamında ayarlanabilir lazer kaynağının (TSL-210V) kontrolü yapılmıştır. Matworks, Matlab 
GUI ortamını geliştirmeyi durdurmuştur ve etkileşimli tasarımlar için APP Designer yapısına 
geçiş yapmıştır. Bu kapsamda hem GUI hem de App Designer ortamında yapılan çalışmalar 
incelenmiştir. Yapılan çalışmalara, nitel veri analizi yöntemlerinden özel durum araştırması 
yöntemi; veri toplama metodu olarak da döküman metodu kullanılarak ulaşılmıştır. 
Literatürde yapılan çalışmalar ve Matworks’ın sunduğu platform incelemelerinde Matlab App 
Designer ortamının kullanıcıya görsel açıdan daha kullanışlı tasarımlar ve alanlara özel 
kullanım kolaylıkları sunduğu görülmüştür. Özellikle App Designer altında var olan Matlab 
Compiler ve Matlab Web Server aracılığıyla bir web site alt yapısı gerektirmeden, Matlab 
kurulumu veya lisansları olmadan, var olan ağ üzerinde geliştirilen uygulamaların dağıtım 
yapılması büyük avantaj sağlamaktadır. Dağıtımı yapılan uygulamalara erişim hakkı olan 
bütün kullanıcılar, herhangi bir tarayıcı aracılığıyla sunucu bir makine üzerinden uygulamaya 
ulaşabilir ve çalıştırabilir. Verilen örnek uygulamada TSL-210V cihazının açılıp kapanması, 
dalga boyu değişimi ve güç değişimi tasarlanan etkileşimli arayüz üzerinden yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: matlab, gui, app designer, ayarlanabilir lazer kaynağı
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MATLAB DESIGN PLATFORMS AND A SAMPLE APPLICATION:  
CONTROL OF TUNABLE LASER SOURCE 

Abstract 

In this study, Matlab Graphical User Interface (GUI) and Matlab APP Designer, which are 
used to design user interfaces on the Matlab platform, are compared and examples from 
studies in the literature are given. In addition, the tunable laser source (TSL-210V) control has 
been made in the App Designer environment. Mathworks has stopped developing the Matlab 
GUI environment and has switched to the APP Designer structure for interactive designs. In 
this context, the work done in both GUI and App Designer environment has been examined. 
The studies have been reached by using the case study method, one of the qualitative data 
analysis methods, and by using the document method as the data collection method. In the 
studies conducted in the literature and in the platform, reviews presented by Matworks, it has 
been seen that the Matlab App Designer environment offers more visually useful designs to 
the user and offers specific ease of use for the areas. Especially, through Matlab Compiler and 
Matlab Web Server which are under App Designer, it is a great advantage to distribute 
applications developed on the existing network without the need for a web site infrastructure, 
Matlab installation or licenses. All users who have access to the distributed applications can 
access and run the application from a server machine through any browser. In the given 
example application, the TSL-210V device is turned on and off, wavelength change and 
power change had made over the designed interactive interface. 

Keywords: matlab, gui, app designer, tunable laser source 

GİRİŞ

Matlab, İngilizce MATrix LABoratory kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, ilk defa 
1985 yılında C.B. Moler tarafından, özellikle matris içerikli matematik işlemlerinin 
bilgisayar ortamında çözümlenmesi için geliştirilmiş etkileşimli bir paket programlama 
dilidir. Matlab zamanla yapılan gelişmelerle günümüzde Nümerik Analiz, Veri Analizi, 
Simülasyonlar, Sinyal Analizi, İstatiksel Hesaplamalar, Sistem Kontrolleri, Bulanık Mantık, 
Biyoenformatik vb birçok alanda kullanılabilecek alt yapı sunmuştur.  (Yalçınkaya vd., 
2016; Yayla, 2020).  
Matlab kendi içerisinde bir projenin ihtiyaç duyduğu birçok alt yapıya sahiptir ve eksik olan 
alt yapılar için farklı platformlarla birleştirilebiliyor olması özellikle mühendislik alanlarında 
kullanımını artırmıştır. Tüm işletim sistemlerinde çalıştırılabilir olması çalışma alanı için 
esneklik sağlamaktadır. Hem görsel, hem kodsal olarak programlamaya olanak sağlaması en 
önemli avantajlarındandır. Ayrıca, hazırlanan programların farklı platformlarda Matlab 
kurulumu yapılmadan kurulabilir ve çalıştırılabilir olması, taşınabilir bellekler aracılığıyla 
taşınması veya internet aracılığıyla uzaktan erişimli olarak ulaşılabiliyor olma ayrıcalığını da 
sunmaktadır. Matlab kurulumları her sürümde yeni özellikler ve tüm özelliklerle kurulum 
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yapıldığında bellekte büyük kapasitelerde yer kapladığından, verim için yüksek performanslı 
bilgisayarlara ihtiyaç duyabilir. Özellikle internet aracılığı ile ulaşılabilen bir sistemde 
çalışılabilir olması bu kısıtlamayı da büyük anlamda çözmeye yardımcı olur. (Yayla, 2020)
Bu bölüm devamında Matlab platformunda yapılmış çalışmalara dair literatür araştırması 
sonucunda elde edilen bilgilere de yer verilmiştir. İncelenen çalışmalardan Türkiye’de 
yapılmış olanlara Yüksek Öğretim Kurumu’nun tez arşivi aracılığıyla, yurtdışında yapılmış
olanlara ise ProQuest uluslararası tez arşivi aracılığı ile ulaşılmıştır. (Mathworks, 2021)

MATLAB TASARIM ORTAMI 

Matlab, kullanıcılara uygulama oluşturmak için Matlab GUI ve Matlab APP Designer olmak 
üzere iki etkileşimli tasarım ortamı sunmuştur. Tablo 1’de görüldüğü üzere GUI Tasarım 
ortamı ilk olarak Matlab 5.0 sürümü ile tanıtılmıştır. Çalışma dosyası “figüre” ve uzantısı ise 
“.fig” olarak verilmiştir. APP designer ortamı ise ilk olarak Matlab R2016a sürümü ile 
tanıtılmıştır. Çalışma dosyası ise “uifigure” ve uzantısı “.mlapp” olarak verilmiştir. 
GUI’de yapılmış programları APP designer ortamında kullanım için çeşitli dönüştürme 
yolları vardır fakat uygulama üzerinde tasarım ve kod yapısında bazı kısıtlılıklarla 
karşılaşılmaktadır. (Comparing Guide, 2020) 

Tablo 1 . GUIDE ve App Designer Genel Özellikleri
[2] Tanıtım [3] Çalışma [4] Uzantı

[5] GUIDE 
(GUI Tasarım 

Ortamı)
[6] 5.0 (1996) [7] figure [8] .fig

[9] APP Designer [10] R2016a [11] uifigure 2] .mlapp

MATLAB GUI  

Matlab GUI ortamı, kullanıcının görsel göstergeler ve grafik simgeler aracılığıyla, yazılım 
uygulamaları üzerinde işaretleme ve tıklama kontrolü sağlayarak, başkalarının uygulamayı 
çalıştırmak için bir dil öğrenme veya komut yazma ihtiyacını ortadan kaldıran, cihazlarla 
etkileşime girmesini sağlayan bir arabirimdir. Matlab GUI tasarımları Matlab Guıde aracı ve 
M-File programlama yöntemi kullanılarak yapılabilir.( Matlab GUI, 2021; Turhan, 2011)
Matlab Guıde tasarımları, GUI objelerinin figür yüzeyine sürükle-bırak şeklinde 
yerleştirilmesi ve açılan pencerelerde objelere ait özelliklerin değiştirilmesine dayanır.( 
Matlab GUI, 2021; Turhan, 2011). Şekil 1’de Matlab GUI penceresinin genel görünümü 
verilmiştir.
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Şekil 1. Matlab GUI Genel Görünümü 

M-File programlama yönteminde ise tüm GUI tasarımları ve callback program parçalarının 
yazılması tamamı ile programlama kodları kullanılarak yapılır. Tüm tasarım ve kodlama 
kodlar aracılığıyla yapıldığı için M-File kullanımı teknik uzman bir programlama bilgisi 
gerektirir (Matlab GUI, 2021; Turhan, 2011). 
Yapılan literatür taramasında Matlab GUI tabanlı çalışan araştırmacıların, M-File ile dosya 
oluşturmak yerine GUIDE Platformunu tercih ettikleri görülmüştür. Şu anda Matworks, 
Matlab GUI platformunu geliştirmeyi durdurmuş, etkileşimli tasarımlar için APP Designer 
yapısına geçmiştir (Comparing Guide, 2020; Mathworks, 2021). Fakat önceden yapılmış 
GUI tabanlı uygulamalarının APP Designer yapısına taşınması için kılavuzlar 
yayınlanmıştır. (Migrate Guide APPs, 2021).

MATLAB GUI İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde yapılan Matlab GUI platformunda yapılmış çalışmalara dair literatür araştırması 
sonucunda elde edilen bilgiler verilmiştir. Çalışmalarda genel olarak simülasyon tabanlı veya 
kontrol sistemleri üzerinde yapılan tez çalışmalarının çokluğu dikkat çekmektedir. 
Rodriguez (1998), yüksek lisans tez çalışmasında doğrusal olmayan yığın filtrelerinin 
kullanımını incelemiştir. Bu filtrelerin toprak bilim adamları tarafından kullanımını 
kolaylaştırmak için Matlab GUI araçları kullanarak bir tasarım gerçekleştirmiştir. 
Tosun (2008), hazırladığı yüksek lisans tezinde, güç sistemleri analizi dersinde kullanılmak 
üzere Matlab GUI tabanlı bir yük akış simülatörü geliştirmiştir. Bu simülatörde, bara 
empedans ve bara admitans matrisleri yardımıyla yük akış analizi yapmış teorik bilgiler ve 
simülasyondan elde edilen bilgiler karşılaştırılmıştır. 
Koç (2008), tez çalışmasında enerji iletim hattında oluşacak arızaları hesaplamak için 
Matlab GUI tabanlı bir program geliştirmiştir. Bu program üzerinde asimetrik ve simetrik 
arızaların hesaplanması ve sinyallerin çizdirilmesi sağlanmış, eğitim materyali olarak 
kullanılabilir hale getirilmiştir. 
Turhan (2011)’ın hazırladığı tez çalışmasında, kablosuz algılayıcı ağlardan alınan verilen 
görüntülenmesi işlemi MatlAB GUI tabanlı olarak gerçekleştirilmiştir. 
Carrero (2011), tez çalışmasında Oklahama Eyalet Üniversitesi Elektromanyetik Alan Testi 
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ve Simülasyonu Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen moment yönetimi ve çok seviyeli hızlı 
çoklu kutuplu algoritma saçılma ve radyasyon problemlerinin Matlab GUI tasarımının 
gerçekleştirilmesini ve sonuçlarının grafiksel gösterimini yapmıştır. 
Yıldırım (2013), tez çalışmasında elyaf takviyeli komposit malzemelerle ilgilenen Türk 
mühendis ve akademi camiasının hem görsel hem de teknik açıdan tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek Matlab GUI’de paket bir program hazırlamıştır. 
Bohra (2014), yüksek lisans tez çalışmasında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme 
verilerinin hızlı, verimli ve sezgisel analizine olanak tanıyan Matlab GUI tabanlı bir araç 
kutusu geliştirmiştir. 
Darwassh Hanawy Hussein (2015) tez çalışmasında, Irak’ın Kerkük şehri için bir ambulans 
yönetim sistemi tanıtmayı amaçlamıştır. Kaza yeri ile ambulans ve kaza yeri ile hastane arası 
tüm olası güzergahları hesaplayarak harita üzerinde ulaşım hatlarını sunarak en uygun yolu 
bulan bir Matlab GUI arayüzü oluşturmuştur. 
Kaya (2017) yüksek lisans tez çalışmasında, elektrik-elektronik mühendisliği alanında 
kullanılabilecek endüstride ve ev uygulamalarında çok yaygın olarak kullanılan gerilim 
beslemeli bir iki seviyeli ve farklı anahtarlama teknikleri için Matlab GUI tabanlı bir 
benzetim ortamı oluşturmuştur. 
Nimbekar (2018), hazırladığı yüksek lisans tez çalışmasında bilgisayar mühendisliği 
laboratuvarı için ardunio kartlarını kullanarak uzak bir laboratuvar gerçekleştirmiştir. 
Geliştirilen deneylere Matlab GUI kullanarak web üzerinden uzaktan erişilebilmektedir. 
Uzak kullanıcılara IP kamera ile canlı video akışı sağlanmış ve gerçek zamanlı izleme 
sağlanmıştır. 
Şahin (2019) yüksek lisans tez çalışmasında, interaktif ısı denklemlerine ait nümerik ve 
analitik çözümler için Matlab GUI arayüz tasarımı sunmuştur. 
Rannulu (2019), tez çalışmasında diş tedavisinin iyileştirilmesi için konik ışınlı bilgisayarlı 
tomografisinin üç boyutlu görüntü kaydı işleme ve analizi için Matlab GUI platformunda bir 
arayüz tasarlamıştır.
Senevirathne (2019) çalışmasında bir güç sisteminin arıza koşulları altında nasıl 
davranacağına ilişkin senaryoları incelemiş ve Matlab GUI tabanlı bir simülasyon tasarımı 
eğitim aracı geliştirmiştir. 
Hadocek (2020) ise, tez çalışmasında bir lazer tarama sistemi için Matlab GUI tasarımı 
gerçekleştirmiştir. 

MATLAB APP DESIGNER 

APP designer yapısı, ilk yıllarda GUI yapısına göre daha çekici bir tasarıma sahip olmasına 
rağmen, istikrarlı çalışmamasından dolayı projelerde APP designer yerine genellikle GUI 
ortamının tercih edildiği görülmüştür. Fakat son yıllarda GUI platformunun geliştirilmesinin 
durdurulup, yeni sürümlerde de kaldırılacağının duyurulması ve APP designer ortamının 
sürekli geliştirilmesinden dolayı ön plana çıkan bir tasarım ortamı olmaya başlamıştır. 
Matlab APP Designer GUI’den farklı olarak, özellikle daha gelişmiş tasarım ortamına ve 
daha güçlü bir programlama editörüne sahip olması,  Matlab Compiler ile masaüstü veya 
web uygulaması oluşturması ve uygulama paylaşımı ve erişim kolaylığı sağlaması gibi 
avantajlara sahiptir. (Comparing Guide, 2020; Karaş, 2019; Mathworks, 2021).
Özellikle, R2020a sürümünde gelen yapılan projelerin dağıtımında yapılan yenilikler, APP 
Designer yapısını cazip hale getirmeye başlamıştır.  Şekil 2’de Matlab APP Designer genel 
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görünümü verilmiştir.

Şekil 2. MATLAB APP Designer Genel Görünümü

MATLAB APP DESIGNER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde yapılan Matlab APP Designer platformunda yapılmış çalışmalara dair literatür 
araştırması sonucunda elde edilen bilgiler verilmiştir. Matlab APP Designer son yıllarda 
daha istikrarlı çalıştığından çok fazla tez çalışmasına rastlanmazken makale çalışmalarına sık 
rastlanmaktadır. 
Kerem (2018), doktora tez çalışmasında rüzgar hızı ve rüzgar gücü tahmin çalışmaları için 
doğruluk oranı yüksek, hızlı ve kararlı çalışan bir tahmin modeli geliştirmeyi amaçlamış ve 
Matlab APP designer platformunda tasarlamıştır. 
Karaş (2019), yüksek lisans tez çalışmasında tahmine dayalı fonksiyonel kontrolün temeli 
olan öngörü konusunu incelemiştir. Tahmine dayalı fonksiyonel kontrol yöntemi ile 
karşılaştırarak Matlab APP Designer platformu ile uygulama tasarlamıştır. 
Kumar (2020), tez çalışmasında Matlab APP Designer tabanlı, çok elemanlı rezonans için 
analitik tabanlı bir tasarım aracı önermiştir. Bu araçtan elde edilen teorik bulguları deneysel 
olarak doğrulamak için deney yapmıştır. 
Macri ve arkadaşları (2020), çalışmalarında, kullanıcıların hem doğrusal, hem de doğrusal 
olmayan verim noktalarının ve deneysel kesme noktalarının en iyi optimize olarak 
hesaplamalarını sağlayan bir Matlab APP Designer uygulaması geliştirmişlerdir. 
Bakosova, Krmela ve Handririk (2020), çalışmalarında Matlab APP Designer ortamında 
sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak programlanmış düzlemsel kafes yapılarının 
hesaplanması için uygulama sunmuşlardır. 
Fernandez ve arkadaşları (2020), çalışmalarında bir mikrodalga fotonik filtrenin frekans 
yanıtını hesaplamak için Matlab APP Designer tabanlı yeni bir bilgisayar simülasyon 
tekniğinin tasarımını ve uygulamasını gerçekleştirmişlerdir. Bu tasarım ile optik iletişim 
çalışmalarına dahil olan lisans öğrencilerinin sınıftaki oluşumunu tamamlamalarına olanak 
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tanımışlardır. 
Xiao ve arkadaşları (2020), çalışmalarında, Matlab APP Designer platformu kullanarak 
makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla bir cilt görüntüsü analiz aracını geliştirmişlerdir. 

MATLAB WEB APP DAĞITIMI

MATLAB APP Designer ile tasarlanan bir uygulamanın R2020a sürümünden sonraki 
sürümlerde web uygulamalarına tarayıcı tabanlı erişim sağlamak için Matlab Compiler ve 
Matlab Web Server aracılığıyla kullanıcılara dağıtım yapılabilir. Bu sayede kullanıcılar 
kendi bilgisayarlarında başkaları tarafından tasarlanan uygulamaları, Matlab kurulumları ve 
lisansları olmadan dağıtım üzerinden masaüstü veya web uygulamaları olarak kullanabilir 
hale gelirler. (Deployment of Matlab; 2021). 

Şekil 3. MATLAB APP Designer Uygulamasının Dağıtımı

Şekil 3’de temsili akışta göründüğü üzere Matlab APP Designer ile tasarlanan bir uygulama 
Matlab Compiler kullanılarak etkileşimli olarak paketlenir. Paketlenen uygulama Matlab 
WEB APP Server ile dağıtıma açılır ve kullanıcılar bir tarayıcı üzerinden tasarlanan 
uygulamalara ulaşırlar. Bu dağıtım akışı Matlab uygulamalarının etkileşimli web 
uygulamaları olarak kullanımını sağlar. (Deployment of Matlab, 2021; Matlab Compiler, 
2021).  

MATLAB COMPILER 

Matlab APP Designer ile tasarlanmış olan dosyaları paketleyerek bağımsız hale getirir. 
Paketlenen uygulamaya erişim için herhangi bir telif uygulanmamaktadır.  Matlab Compiler 
ile geliştirilmiş uygulama modelleri web uygulaması olarak çalıştırılabilir. Bu sayede son 
kullanıcılar bilgisayarlarına bu uygulamaları yüklemeden kurum ağı yapısında internete girer 
gibi browser üzerinden uygulamaları rahatlıkla kullanabilirler. Ayrıca, Matlab uygulamaları 
Matlab Compiler SDK ile diğer programlama dilleriyle entegrasyon için yazılım bileşenleri 
halinde paketlenebilir. (Matlab Compiler, 2021). Şekil 4’de Matlab Compiler penceresinin 
genel görünümü verilmiştir.
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Şekil 4. Matlab Compıler Genel Görünümü

MATLAB WEB APP SERVER 

Matlab Web APP Server, Matlab uygulamalarını ve Simulink simülasyonlarını etkileşimli 
web uygulamaları olarak barındırılmasına izin verir. (Deployment of Matlab, 2021). Matlab 
Compiler ile paketlenmiş olan uygulama Web APP Server aracılığı ile aynı ağ üzerinde 
server makine üzerinde uygulama kullanımı da sağlanabilir. Fakat kurumsal sistemlere 
büyük ölçekli dağıtım, Matlab Production Server aracılığıyla desteklenir. (Matlab Compiler, 
2021).  
Matlab Web APP Server ile dağıtımda olan bir uygulamaya sunucuya erişimi olan herkes, ek 
bir yazılıma ihtiyaç duymadan herhangi bir tarayıcı aracılığıyla ulaşabilir ve çalıştırabilir. 
(Deployment of Matlab, 2021; Matlab Web APP, 2021). 
Matlab Web APP Server sayesinde tek bir lisans üzerinden herhangi bir sayıda kullanıcının 
uygulamayı kullanması sağlanabilir. Matlab Compiler ile paketlenip Web Server üzerinden 
dağıtımda olan uygulamalarda telif hakkı aranmaz. Matlab APP Server’da bulunan 
etkileşimli web uygulamalarını ve verileri güvence altına almak için, uygulamalara erişim 
sağlarken kimlik doğrulama desteklenmektedir. Bu sayede erişim izni olmayan kullanıcıların 
uygulamaya erişimi engellenir. Ayrıca, Matlab Web Server’ı kullanacak kişilere rol atayarak 
kişilere çeşitli görevler ve yetkiler verilerek erişim kontrolü de sağlanabilir. (Deployment of 
Matlab, 2021).  

MATLAB WEB SERVER İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu bölümde, Matlab’da tasarlanan arayüzlerin Matlab Web Server ile dağıtıma açılan 
çalışmalara dair literatür araştırması sonucunda elde edilen bilgiler verilmiştir. 
Karri (2004), yüksek lisans tez çalışmasında bir kontrol sisteminin internet tabanlı tele-
operasyonu için bir teknik geliştirmiştir. Bu çalışmada Matlab uygulamalarının 
oluşturulması ve sonuçları Matlab Web Server aracılığıyla web üzerinden elde etmek için bir
web arayüzü geliştirilmeye odaklanılmıştır. 
Tuncer (2007), tez çalışması kapsamında genetik algoritmalar konusunda örnek deneyler 
içeren uzak sanal bir laboratuvar hazırlamıştır. Sistemde kontrol yazılımları olarak Matlab 
GUI ve Matlab Web Server; tasarlanan programı son kullanıcıya aktaracak arayüz tasarımı 
için PHP ve Javascript programlama dilleri, son olarak web sunucu olarak da Apache web 
sunucu kullanılmıştır. 
Davutoğlu’nun (2007), tez çalışmasında eğitim öğretimde tam öğrenmeyi sağlamak ve web 
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tabanlı eğitimin geleneksel eğitime katkısını ölçmek için Matlab programında öğrenme 
materyali hazırlanmış ve etkileri gözlemlenmiştir. Matlab üzerinde hazırlanan materyal 
HTML yapısında kullanıma sunulmuş ve web tabanlı bir Matlab eğitim benzetimi 
hazırlanmıştır. 
Tekin (2009), yüksel lisans tez çalışmasında sayısal işaret işleyiciler denetimli asenkron 
motorlar için sanal ve uzaktan erişimli bir laboratuvar geliştirmiştir. Uzaktan erişimli 
laboratuvarda benzetim ortamının hazırlanmasında HTML, ASP ve Matlab web server 
yazılımları, deneysel çalışma ortamının hazırlanmasında ise Delphi ve Python yazılım dilleri 
seçilmiştir. 
Baysal Öztürk (2010), doktora tez çalışmasında RLC filtre devrelerinin eğitimine yönelik 
ASP.NET tabanlı, Matlab 7. Sürüm destekli Matlab web figüre içeren bir web sitesi 
tasarlamıştır. 
Kaçar (2010)’ın tez çalışmasında, sistemlerin sınıflandırılmasından ve doğrusal olmayan 
sistem davranışlarından bahsedilmiştir. Voiterra serileri metodu için bir algoritma 
otomatikleştirilerek Matlab GUI ile bir kullanıcı arayüzü oluşturulmuştur. Oluşturulan bu 
arayüz, ASP.NET ve Matlab web figüre ile web ortamına taşınmıştır. 
Bulut Özek (2010)’in hazırladığı doktora tez çalışmasında, tip 2 bulanık mantık öğreniminin 
sistemde etkili öğrenme gerçekleştirme amaçlı tip 2 bulanık mantık araç kutusu ve öğrenci 
iletişimi sağlayan Matlab web server ortamında uygulama gerçekleştirilmiştir. Sistem 
geliştirirken web programlama için PHP, veri tabanı yönetimi sistemi olarak Mysql, web 
sunucu yazılımı için Apache web sunucu, Matlab uygulaması geliştirilmesi ve internet 
üzerinden ulaşılabilmesi için Matlab 13. sürüm ile Matlab Web Server araç kutusu 
sunulmuştur. 
Bakır (2010)’ın tez çalışmasında, kablosuz algılayıcı ağlarda doğru akım motoruna 
bağlanmış ve algılayıcı üzerindeki sıcaklık, nem ve algılayıcı pil voltajı bilgilerindeki 
değişimleri izleyen sistem tasarlanmıştır. Ayrıca, kullanıcılar değişimleri anlık olarak Matlab 
Web Server aracılığıyla grafik ortamında gösterebilmektedir. 
Savaş (2010) ise, çalışmasında Matlab Simulink uygulamalarının web tabanlı olarak 
kullanılmasını sağlayan Matlab Web Server araç kutusu ile kontrol eğitimi için çeşitli 
uygulamalar tasarlamıştır. Ayrıca, yapı için Apache sunucu ve PHP dili kullanılmıştır. 
Ranade (2011), tez çalışmasında dinamik sistemlerin tepkisi için web tabanlı bir grafik 
kullanıcı arayüzünün modellenmesi, simülasyonu ve gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Web 
dağıtımı için Matlab Builder ve Matlab Web Server kullanılmıştır. 
Güney (2011), tez çalışmasında tıp ve mühendislik eğitimi alan kişilere yönelik benzetim 
tasarlamış ve kullanıcılara sunmuştur. Benzetimde elektrokardiyogram sinyallerinin web 
üzerinden eğitimini kolaylaştıracak ve daha görsel hale getirecek Matlab Web Figüre tabanlı 
bir benzetim yazılımı tasarlanmıştır.   
Doğalı Çetin (2011)’in hazırladığı tez çalışmasında, biyomedikal amaçlı kablosuz algılayıcı 
ağ gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, .NET tabanlı bir web arayüz ve Matlab Web Figüre aracı ile 
sinyallerin izlenmesi, analizi ve grafiksel olarak incelenmesi sağlanmıştır.  
Sönmez (2016), çalışmasında lisans düzeyi denetim sistemleri dersi kapsamındaki 
sistemlerin analiz ve kontrolünü yapabilmesi için Matlab Builder NE, Matlab Web Figüre ve 
ASP.NET platformlarını kullanarak web tabanlı bir arayüz tasarlamıştır. 
Zhou (2016), çalışmasında glikomik veri analizi için Matlab tabanlı bir web uygulaması 
tasarlamıştır. 
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Eroğlu Uslu (2019)’nun hazırladığı yüksek lisans tez çalışmasında ise, jeodezik çalışmalar 
için Matlab Builder NE ve Web Figüre araçları yardımıyla ASP.NET ortamında bir web 
uygulaması geliştirmesi amaçlanmıştır.  

ÖRNEK UYGULAMA: TSL-210V CİHAZI KONTROLÜ 

TSL-210V, kullanıcının dalga boyunu ve optik çıkış gücünü bir turner yardımı ile 
ayarlayabilmesi için tasarlanmış, harici bir boşluk ayarlı yarı iletken lazerdir.  
Telekomünikasyon endüstrisinin büyümesiyle birlikte, optik bileşenleri (optik bant geçiş 
filtresi, AWG, fiber ızgara, vb.), Erbiyum katkılı fiber yükselteçleri ve yoğun dalga boyu 
bölmeli çoğullamayı değerlendirmek için ayarlanabilir ışık kaynaklarına ihtiyaç vardır. TSL-
210V hassas dalga boyu ayarlama doğruluğuna, dalga boyu ve güç kararlılığına ve yüksek 
optik çıkış gücüne sahip bir ünite ile bu ihtiyacı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Ünite, 
ayrıca elektronik arabirim (GPIB, RS-232, LabVIEW) aracılığıyla tam kontrol, tüm dalga 
boylarında sabit bir güç çıkışını sabitleme yeteneği, hat genişliğini değiştirmek için bir 
tutarlılık kontrolü vb. birçok özelliğe sahiptir. Bağımsız bir birim olarak veya daha büyük bir 
test sisteminin parçası olarak kullanılan TSL-210-V, optik araştırma ve geliştirme, inceleme 
ve üretim testlerinde kullanılacak ayarlanabilir bir ışık kaynağıdır (Tunable Ld Lıght 
Source). Şekil 5 ve Şekil 6’da TSL Cihazının gerçek ve tasarım görüntüleri verilmiştir.

Şekil 5. TSL-210V Cihazının Görüntüsü

Şekil 6. TSL Tasarım

TSL-210V’nin RS-232 seri port haberleşme altyapıları kullanılarak Matlab App Designer 
aracılığıyla tasarlanan arayüzde cihaza gönderilen komut ile açma kapama işlemleri, 
gönderilen sayısal değerler ile dalga boyu ve güç değişimleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 5’de 
görüleceği üzere cihazın değer değişimleri bir turner ile ayarlanmaktadır. Şekil 6’da görülen 
gerçekleştirilen ara yüz tasarımda ise, istenen değer cihaza sayısal olarak gönderilmektedir. 
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Cihazda ayarlanan değer doğrulama amaçlı tekrar okunmakta ve kullanıcı kontrolü için 
tasarıma yansıtılmaktadır. Bu tasarım cihazın çeşitli devre kurulumlarında ihtiyaca göre 
değiştirilerek, kullanıcı başında olmadan belirli aralıklar değer değişimi, kontrolü gibi 
eylemlere cevap bulabilecektir. 

SONUÇ

Genel olarak MATLAB platformu ve üzerinde yapılan çalışmalar incelendiğinde; 
Matworks’ün MATLAB GUI platformunu geliştirmeyi durdurması, MATLAB APP 
Designer yapısının avantajları, stabil hale gelmesi ve geliştirilmesi ile tasarımda ön planda 
olduğu görülmektedir. Özellikle, yapılan uygulamaların dağıtımı, kullanıcı erişimi vb. 
açılardan büyük kolaylıklar sağladığı dikkat çekmiştir.   Yapılan uygulamada gerçek cihaz 
görüntüsüne yakın bir tasarım yapıldığı ve kullanım kolaylığı getirdiği de görülmektedir.
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YENİ DOĞULMUŞ KÖRPƏLƏRİN FİZİOLOJİ ƏLAMƏTLƏRİ 

Aysun Süleymanova
Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elm və İnnovasiyalar Bölməsi, Naxçıvan, Azərbaycan 

Xülasə
Bu tədqiqatda yeni doğulmuş körpələrin fiziologiyasında rast gəlinən dəyişikliklərdən bəhs 
olunur. Yeni anadan olmuş körpələrin dəri, burun, ağız, gözlər, qulaqlar və s. orqanlarında 
normal sayılan fərqliliklər müəyyən olunmuşdur. Dəridə anadan keçən hormonların təsiri ilə
çıxan sızanaqlara, üzdə, alında və bədənin müxtəlif nahiyələrində isə həddən artıq istilik və
tərdən yaranan qırmızı ləkələrə rast gəlinir. Beldə və kürəkdə bənövşəyi rəngli ləkələr görülə
bilər. Bu xəstəlik əlaməti deyil və əsasən 2 yaşından sonra keçir. Əksər körpələrdə 6-8 ayına 
qədər burunda tıxanıqlıq və xırıltı müşahidə olunur. Bu vəziyyət bəzən burun dəliklərinin 
balaca olmasına görə uzun müddət davam edə bilir. Ağciyərlərin müayinəsi zamanı normal 
qəbul olunmuş bu xırıltı xəstəlik olaraq göstərilmir. Normal doğuş zamanı gərginlikdən asılı 
olaraq körpələrin göz bəbəklərinin ətrafında xətlər şəklində qanamalar görülür. Gözlərdə
körpənin 3-4 ayına qədər normal sayılan çəplik ola bilər. Qulaqlardan gələn sarı-qəhvəyi 
rəngli axıntı normal sayılır. Eyni zamanda yeni doğulmuş körpələrdə yanaqların içlərində ağ 
nöqtələr müşahidə olunur. Hər qidalanmadan sonra həmin hissələri karbonatlı su ilə
təmizləmək çox zaman kifayət edir. Yeni doğulmuşların bədənləri qollara və ayaqlara 
nisbətən uzun olur. Körpələrdə yağ azlığından asılı olaraq döş sümüyü və qabırğalar çıxıq 
kimi görünə bilər. Yeni doğulmuşların ürək döyüntüləri və tənəffüs hərəkətlərinin sayı da 
yetkin insanlara nisbətən çox olur. Yeni doğulmuş qız uşaqlarında ana südündəki hamiləlik 
hormonlarından asılı olaraq vaginada axıntı və qanama müşahidə oluna bilər. Körpələrdə bəzi 
nevroloji əlamətlərə də rast gəlinir. Belə ki, körpəyə toxunduqda və ya səs-küy zamanı o, 
qolları ilə açıb-bağlama şəklində sıçrama hərəkəti edir. Refleksləri güclü olan körpələrin bu 
hərəkətləri yuxu zamanı tez-tez oyanmalara səbəb ola bilir. Belə körpələr daha çox ağlayır və
davamlı ana qucağı axtarırlar. Hər körpənin gündəlik yuxu müddəti fərqli ola bilər. Hətta bəzi 
körpələr fasiləsiz olaraq yarım saat belə yatmırlar. Gecə yuxularının davametmə müddəti 3-cü 
aydan etibarən uzanmağa başlayır. Körpələrdə xüsusilə 6-cı aydan sonra gecələri ağlama 
halları müşahidə olunur. Bunun da səbəbləri diş çıxarma, gördüyü yuxular və ya həmin an 
birinə ehtiyac duyma hissi ola bilər.

Açar sözlər: körpə, orqan, əlamət, refleks 
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PHYSIOLOGICAL SYMPTOMS OF NEWBORN BABIES 

Abstract 

            This study discusses changes in the physiology of newborns. Normal differences in 
the skin, nose, mouth, eyes, ears, and other organs of newborns have been identified. Acne 
caused by hormones born on the skin, and red spots on the face, forehead and various parts of 
the body caused by excessive heat and sweat. Purple spots can be seen on the waist and back. 
This is not a sign of the disease and usually passes after the age of 2. Most babies have nasal 
congestion and wheezing by 6 to 8 months of age. This condition can sometimes last for a 
long time due to the small size of the nostrils. This wheezing, which is normally accepted on 
examination of the lungs, is not indicated as a disease. During a normal birth, bleeding in the 
form of lines around the baby's eyeballs, depending on the tension. The baby may have a 
normal deviation in the eyes up to 3-4 months. Yellow-brown discharge from the ears is 
considered normal. At the same time, white spots are observed on the inside of the cheeks in 
newborns. At the same time, white spots are observed on the inside of the cheeks in 
newborns. It is often sufficient to clean these parts with carbonated water after each feeding. 
Newborns have longer bodies than arms and legs. In infants, the sternum and ribs may appear 
dislocated due to the lack of fat. The number of heartbeats and respiratory movements in 
newborns is also higher than in adults. Depending on the pregnancy hormones in breast milk, 
vaginal discharge and bleeding may be observed in newborn girls. Some neurological 
symptoms are also found in infants. So that when the baby is touched or made a noise, he 
makes a jumping motion in the form of opening and closing with his arms. These actions of 
babies with strong reflexes can cause frequent awakenings during sleep. These actions of 
babies with strong reflexes can cause frequent awakenings during sleep. Such babies cry more 
and are constantly looking for a mother's hug. The daily sleep duration of each baby may be 
different. Even some babies don't sleep for half an hour non-stop. The duration of night sleep 
begins to lengthen from the 3rd month. Crying is observed in infants, especially at night after 
the 6th month. The reasons for this may be tooth extraction, dreams, or a feeling of need for 
someone at that moment. 

Keywords: baby, organ, symptom, reflex 

Giriş

Körpə doğulduğu andan etibarən 4-cü həftəyə qədər yenidoğulmuş (Neonatus) adlanır. 
Həmin dövr yeni doğulma dövrü adlanır. Yeni doğulmuş körpələr ilk olaraq ətraf mühitə
uyğunlaşmağa başlayır. Hamiləliyin 38-42 həftəliyində dünyaya gəlmiş körpə yetişmiş, 28-37 
həftəliyində dünyaya gəlmiş körpə yetişməmiş, 42 həftə və daha gec müddətdə dünyaya 
gəlmiş körpə vaxtı ötmüş və ya həddindən artıq yetişmiş körpə hesab edilir. Vaxtında 
doğulmuş körpələrin bədən kütləsi 2500-4000 q, boyu isə 45 sm-dən artıq, yetişməmiş yeni 
doğulmuşların kütləsi 1000-2500 q, boyu 35-45 sm olur. Kütləsi 4000-5000 q olan döl iri, 
5000-dən çox olan döl isə nəhəng döl adlanır. 

Yenidoğulmuşların əzələləri ümumi bədən kütlələrinin 23%-ni təşkil edir və əzələ
sistemi nisbətən zəif inkişaf edir. Onların sümüyündə mayenin miqdarı çox, mineral 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1125 June 1-2, 2021



maddələrin miqdarı isə az olur. Sümükləri elastik və yüngüldür. Yeni doğulmuş körpə
doğulduğu zaman ilk qışqırdığı andan etibarən onun tənəffüsü başlayır. Onun hər nəfəsalma 
hərəkətinin həcmi 15-20 sm3-dir və ağciyərləri qan damarları ilə zəngindir [2]. 
Yenidoğulmuşlarda ümumi bədən kütləsinin 0,8%-ni ürək təşkil edir. Ürək dəyirmi 
formadadır. Nəbz vurğularının sayı 1 dəqiqə ərzində 120-140-a bərabər olur.  

Yeni doğulmuş körpələrin bütün sümük iliyində, həmçinin əlavə qanyaranma ocaqları 
olan qaraciyər, limfa vəziləri və dalaqda qanyaranma baş verir. Körpə ilk doğulduğu andan 
etibarən ağız suyunun fəaliyyəti başlayır. Körpələrin baş beyni lazımi qədər inkişaf etmiş 
olur. Körpə tam yetişməmiş immun sisteminə sahib olur və immun faktorlarını ananın 
orqanizmindən alır. 

Yenidoğulmuşlarda sarılıq

Dəriyə sarı rəng verən bilirubin maddəsinin qanda səviyyəsinin yüksəlməsi və dəridə
yığılıb qalması nəticəsində sarılıq yaranır. Yenidoğulmuşların qırmızı qan hüceyrəsi çox 
olduğu üçün onların parçalanması bilirubin maddəsinin ortaya çıxmasına səbəb olur. 
Körpənin bilirubini doğulmazdan əvvəl ananın qaraciyəri vasitəsilə təmizlənir. Doğulduqdan 
sonra körpənin qaraciyərinin bu funksiyanı yerinə yetirə bilməsi üçün uyğun  həcmə çatması 
bir neçə gün çəkir. Körpələrdə sarılığın vaxtında təyin edilməsi və həkim nəzarətində
saxlanılması vacibdir çünki, sarılıq öz-özünə keçmiş olsa da, bəzən bilirubinin miqdarının 
yüksəlməsi beyin toxumalarına ziyan vura bilər. Körpələrdə 2 cür sarılıq müşahidə olunur [5]: 

1. Fizioloji sarılıq

2. Patoloji sarılıq

Körpənin həyatının ikinci günündən etibarən fizioloji sarılıq başlayır, üçüncü və
dördüncü günlərdə maksimum səviyyəyə çatır daha sonra tədricən azalır. 

Patoloji sarılıq körpə dünyaya gəldiyi vaxtdan inkişaf edir. Patoloji sarılq çox nadir 
hallarda inkişaf edir və onun inkişafının əsas səbəbləi ana ilə uşağın rezus-uyğunsuzluğu, 
genetik patologiyalar, qaraciyərin zədələnməsi və s-dir.  

Sarılıq ilk olaraq körpənin üz nahiyəsindən başlayır, bilirubinin miqdarı artmağa 
davam etdikcə əllərə, ayaqlara, sinəyə, qarına doğru irəliləyir. Göz ağı da saralır. Sarılıq olan 
körpələr daha çox yatır, əmməsi azalır (bu da sarılığın daha çox artmasına səbəb olur). Əgər
bilirubinin miqdarı daha çox artmış və beyinə təsir etmişsə (kernikterus) onda körpə başını 
geriyə atır və cır səslə ağlayır. Nəticədə bu cür körpələrin əksəriyyətində zəka geriliyi, 
inkişafdan geri qalma, eşitmə, görmə problemləri yaranır. Yenidoğulmuşlarda bilirubinin 
səviyyəsinin nə vaxt yüksələcəyi bilinmədiyi üçün körpə 3-5 gün içərisində həkim tərəfindən
yoxlanmalıdır [8].

Dəri ləkələri

 Dəri orqanizm üçün qoruyucu funksiya yerinə yetirən kompleks orqandır. Dəri eyni 
zamanda xarici ifrazat orqanıdır. Tərləmə yolu ilə bəzi maddələr bədəndən kənarlaşdırılır. 
Dəri vasitəsilə D vitamini sintez oluna bilər. Eyni zamanda dəri istiliyin tənzimlənməsində rol 
oynayır. Onun sahib olduğu sinir şəbəkəsi vasitəsilə isti, soyuq, ağrı, yanma, qaşınma və s. 
kimi duyğular qəbul olunur. Vaxtında doğulmuş körpələrdə dəri tam olaraq inkişaf etmişdir. 
Vaxtından əvvəl doğulmuş körpələrdə isə dəri nazik olur. Buna görə də o qoruyucu funksiya 
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yerinə yetirə bilmir. Bu cür körpələrdə doğulduqdan 2-3 həftə sonra dərinin qoruyuculuq 
funksiyası qazanılır. Yenidoğulmuşların dərisində tez-tez müxtəlif ləkələrə rast gəlinir. 
Kürəkdə, beldə 1-2 sm, bəzən daha böyük ölçüdə mavi-bənövşəyi ləkələr olur. Bu ləkələr
təxminən 2 yaşına qədər itir [1]. Körpələrin bəzilərində göz qapaqlarında, kürəkdə, dodağın 
üstündə qırmızı rəngli ləkələr görünür. Bunlar bəsit ləkələrdir və 2 yaşına qədər öz-özünə
düzəlir.  

 Həyatının ilk həftələrində körpələrin dərisində nazik dəri soyulması baş verir. Bu 
tamamilə fiziolojik haldır. Çox nadir hallarda bəzi körpələrdə bu vəziyyət aydın şəkildə
görülür. Doğumdan sonra 1-2 gün içərisində körpələrdə iynə ucu böyüklüyündə ağ və ya 
sarımtıl rəngli, içərisi su ilə dolu qabarıqlıqlar müşahidə olunur. Qabarıqlıqlar üzdə və bütün 
bədəndə görülə bilər. Bir neçə gün içərisində öz-özünə düzəlir. 

Gözlər 

Gözlərlə bağlı problemlərin yaş ötdükcə ortaya çıxdığı düşünülsə də, yeni doğulmuş 
körpələrdə də bu cür problemlərə rast gəlinir. Körpələrin gözlərində gözyaşı kanalları tıxanıq 
ola bilər. Bu zaman göz infeksiyaları meydana çıxa bilər və təmizlənməsi üçün həkim
köməyinə ehtiyac vardır. Çox vaxt gözyaşı kanalı körpənin ilk yaşı müddətində öz-özünə
açılır, əgər təbii yolla açılmazsa, göz həkiminin əməliyyatla müdaxiləsinə ehtiyac yaranır. Üst 
göz qapağı düşüklüyü əsasən yaşlılarda rast gəlinən hal olsa da, uşaqlarda da təsadüf olunur. 
Bu problem vaxtında müalicə olunmadıqda göz tənbəlliyinə səbəb ola bilər. Yetkinlərdə rast 
gəlinən göz təzyiqi, katarakt kimi xəstəliklərə yenidoğulmuşlarda da təsadüf olunur. Gözlərdə
körpənin 3-4 aylığına qədər normal sayılan çəplik ola bilər [6]. Bu zaman körpənin 1 yaşına 
qədər gözləmək lazımdır, düzəlmədikdə həkimə müraciət edilməlidir.   

Qulaqlar 

Körpələrdə qulaq infeksiyaları tez-tez yaşanılan haldır. Keçici bir xəstəlik olmasa da 
qarşısı alınmadıqda və çox təkrarlandıqda ciddi problemlər yarana bilər. Əsasən boğaz ağrısı, 
soyuqdəymə kimi nasazlıqlar bu xəstəliyin meydana gəlməsində həlledici rol oynayır. Bu 
xəstəliyin uşaqlarda tez-tez görülmə səbəbi uşaqların Yevstax borusunun normala görə daha 
qısa olmasıdır [7]. İlkin əlamətlər digər bir çox xəstəlikdə olduğu kimi körpələrin ruh 
halındakı dəyişikliklərdir. Bu nöqtədə valideyn körpədəki narahatlıqlara və dəyişikliklərə
diqqət etməlidir. Əgər körpə normal şərtlərə görə daha çox ağlayırsa və yaxın zamanlarda hər
hansı tənəffüs xəstəliyi keçiribsə, onda qulaq infeksiyasından şübhələnmək olar. İnfeksiya 
zamanı ağlama və narahatlıqla yanaşı körpə tez-tez əlini qulağına aparır. Digər bir əlamət isə
ishal və qusmadır. Qulaq iltihabına səbəb olan bakteriyalar mədə-bağırsaq sisteminə təsir
göstərir və buna bağlı olaraq ishal və qusma baş verir. Eyni zamanda körpənin iştahında 
azalmalar nəzərə çarpır. Çünki körpə udqunmaqda və çeynəməkdə çətinlik çəkir. Bəzi 
hallarda isə körpənin qulağından maye gələ bilər.  

Körpələrdə xırıltı

Yenidoğulmuşlarda və 1 yaşından kiçik körpələrdə tez-tez rast gəlinən problemlərdən
biri də xırıltılı tənəffüsdür. Xırıltılı tənəffüsün ən vacib səbəbi körpənin qığırdaqlardan ibarət
tənəffüs yollarının yetkin insanlara nisbətən daha dar olmasıdır. Eyni zamanda körpələrin 
bronxlarının kiçik olması səbəbilə burada toplanan bəlğəmə oxşar mayelər körpənin 
nəfəsalmasını çətinləşdirir. Bu zaman körpə daha sürətli nəfəs alıb-verir və hər nəfəsalmada 
sinədə və burunda xırıltı səsi eşidilir. Bunlardan əlavə olaraq allergiya və infeksiya hallarında 
körpənin dar olan burnu daha da tıxandığından xırıltılı tənəffüsə səbəb olur. 
Yenidoğulmuşlarda və 2-3 aylıq körpələrdə xırıltılı tənəffüs müəyyən bir nöqtəyə qədər
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normal qarşılanır. Amma aşağıdakı vəziyyətlərdə vaxt itirmədən körpə həkim müayinəsinə
aparılmalıdır [4]: 

-Xırıltı və öskürək getdikcə artırsa;

-Temperatur yüksəlmişsə; 

-Bəlğəm varsa; 

-Körpə yorğun görünürsə; 

-Körpənin dəri rəngi solğun və ya bənövşəyi hal alıbsa;

-Nəfəs alıb-verməsi tezləşibsə.

Yenidoğulmuşlarda yuxu

Sağlam yenidoğulmuş körpələr gün ərzində 15-18 saat yatırlar və bunun təxminən 6 
saatı gündüz yuxusudur. Onlarda yuxu xüsusilə gündüz yuxuları getdikcə azalır. Təxminən 6 
aylığında körpə 12-14 saat yatır ki, bunun da 2-3 saatını gündüz yuxusu təşkil edir. 6-12 aylıq 
körpələrin 25-50%-də gecə oyanmaları müşahidə olunur. 4 ayından sonra körpələr gecə 1-2
dəfə qidalanmaq üçün oyanırlar. Ana südü qəbul edən körpələr digər qidaları qəbul edən
körpələrə nisbətən tez-tez oyanırlar. Bəzi körpələr oyansa belə yenidən öz-özlərinə yuxuya 
gedirlər. 15 ayından sonra 1 saatlıq gündüz yuxusu körpələr üçün kifayət edir. 4 yaşından 
sonra gündüzləri ümummiyyətlə yatmırlar [3]. 

Ata, ana və körpənin gün içərisində yorğunluğu, stress yaradan vəziyyətlər, gecə tez-
tez qidalanmalar körpənin yuxu rejiminin pozulmasına gətirib çıxarır. Xəstəlik, gəzinti kimi 
keçici dəyişikliklər də yuxu rejimini poza bilər. Əvvəllər yuxu rejimi düzgün olan körpələrdə
yuxu problemləri yaranmışdırsa əvvəlcə onun səbəbinin xəstəlik olub-olmaması müəyyən
edilməlidir. Burun tıxanıqlığı, böyrək daşları, dəmir çatışmazlığına bağlı qansızlıq, bağırsaq 
parazitləri, allergiya, diş çıxarma kimi hallar da yuxu rejiminin pozulmasına səbəb ola bilər.
Normal yata bilməsi üçün körpələr ilk 6 ay ailə ilə eyni otaqda, daha sonra isə öz otağında və
öz yatağında yatırılmalıdır. 

Yenidoğulmuş körpələrin üzü və ətrafları simmetrik olmalıdır. Yeni dünyaya gəlmiş 
körpələrin yuxarı və aşağı ətrafları bükülmüş vəziyyətdə olur. Bunun səbəbi fizioloji 
hipertonusdur. 3-cü ayından sonra ətrafların hipertonusu azalır və ətraflar açılmış vəziyyət
alır. Hər bir normal körpənin əlləri və ayaqları hərəkətli olmalıdır. 3 aylıq körpə üzü üstə
uzandıqda başını qaldırır. Bu ayda körpənin başını qaldıra bilməməsi, ayaqlarında sərtlik,
başını geriyə atması və s. normal olmayan hallardır. 6 aylıq normal körpələr ayaq üstə
tutduqda dayana bilir. Əllərindən kömək alaraq oturur, üzü üstə çevrilə bilir. Bu ayda 
körpənin başını qaldıra bilməməsi, ayaqlarda müşahidə olunan sərtlik, yığılaraq oturması 
inkişaf ləngiməsinin əlamətləridir. 9 aylıq normal körpə əşyalara doğru irəliləyir. Bu ayda 
körpənin kənardan dəstəklə ayaq üstə dura bilməməsi, bədəninin ağırlığını daşıya bilməməsi,
əllərini əşyalara apara bilməməsi inkişafın qeyri normallığından xəbər verir. 12 aylıq körpə
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tutunaraq addımlayır, əşyaları götürüb bir əlindən digərinə verir. Qüsurlu körpələr ayağa 
qalxmaqda çətinlik çəkir, bir tərəfə əyilərək oturur. Serebral iflic körpələr oturmada və
yerimədə çətinlik çəkirlər və bu səbəbdən valideynlər dərhal həkimə müraciət edirlər.  

Qız uşaqları ana bətnində olarkən onun orqanizminə ananın qanından kiçik miqdarda 
qadın hormonları-estrogenlər keçir. Bu səbəbdən körpənin süd vəzilərinin ölçüsü bir qədər
böyüyür. Belə halla rastlaşdıqda hər hansı kompress etmək, əl vurmaq “maye çıxarmaq” 
olmaz. Bundan başqa dünyaya gəldikdən sonra bir neçə həftə ərzində qızlarda cinsiyyət
orqanında qanlı ifrazatlar da ola bilər. Bu körpənin qanında dövr edən anadan keçən qadın 
hormonlarının azalması nəticəsində baş verir. Bu proses təhlükəli deyil. 

Nəticə

Tədqiqat nəticəsində yeni anadan olmuş körpələrin dəri, burun, gözlər, qulaqlar, ağız 
və s. Orqanlarında normal sayılan dəyişikliklər müəyyən olunmuşdur. Əksər körpələrdə
sarılıq, beldə və kürəkdə bənövşəyi rəngli ləkələr, burunda tıxanıqlıq və xırıltı, üzdə və alında 
qırmızı ləkələr, yanaqların içərisində nöqtələr müşahidə edilmişdir. Həmçinin 
yenidoğulmuşların ürək döyüntülərinin və tənəffüs hərəkətlərinin sayı da yetkin insanlara 
nisbətən çox olur. Yeni doğulmuş qız uşaqlarında ana südündəki hamiləlik hormonlarından 
asılı olaraq vaginada axıntı və qanama müşahidə olunur. Bundan əlavə 6-cı ayından sonra 
körpələrdə diş çıxarma ilə bağlı ağlamalar, gecələr yata bilməmə, temperaturun yüksəlməsi
halları da müşahidə olunmuşdur. 
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İNFORMASIYA CƏMIYYƏTI ŞƏRAITINDƏ IQTISADI UKLADIN 
INSAN PSIXOLOGIYASINA TƏSIRI

BİLGİ TOPLUMUNDA EKONOMİK SİSTEMİN İNSAN 
PSİKOLOJİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
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Anahtar kelimeler: ekonomik sistem, çok boyutlu, etnik psikoloji, ekonomik psikoloji.

Keywords: economic system, multiculturalism, ethnic psychology, economic psychology. 

Ek açıklama: Makale, ekonomik sistemin sosyo-psikolojik süreçler, ekonomik ve psikolojik 
bilinç, davranış, güdüler, adaptasyonlar, niyetler ve ekonomik sistemin diğer sorunları 
üzerindeki etkisini ayrıntılı olarak analiz eder.Farklı bileşenler arasındaki farklar - bilişsel, 
duygusal ve davranışsal - yeni ekonomik ilişkilere psikolojik olarak uyum sağlamayan kişiler, 
yeni sosyo-ekonomik koşulları yargı düzeyinde kabul etmelerine rağmen, duygu ve davranış 
düzeyinde kabul edemezler. Bu tür durumlarda, ekonomik ve psikolojik adaptasyonlarının 
gerçekleştirilmesi önemli bir rol oynar. Ekonomik psikoloji, mikroekonomik ve 
makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin insan bilinci ve psikolojisi üzerindeki 
etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik olayların ekonomik bilinç ve 
davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji çalışmasının amacı, ekonomik 
ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro ve mikro ekonominin 
psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin tarihçesi ve gelişiminin 
incelenmesidir. Bu nedenle, toplumun ekonomik yapısının insan psikolojisi üzerindeki etkisi, 
ekonomik ve sosyo-psikolojik olgular arasındaki ilişkinin incelenmesi, bağımsız ekonomik 
psikolojinin ekonomi teorisi ve psikolojinin kesişme noktasında bilimsel uygulaması.

Additional explanation: This article analyzes in detail the socio-psychological processes of 
the economic system, economic and psychological consciousness, behavior, aspirations, 
adaptations, intentions and the impact of the economic system on other problems. People who 
are psychologically incompatible with relationships cannot accept new socio-economic 
conditions at the level of judgment, even at the level of emotion and behavior. In these 
situations, the realization of economic and psychological adaptations plays an important role. 
It examines the processes of economic psychology, microeconomics and macroeconomics, 
gives a logical interpretation of the impact of the economic system on human consciousness 
and psychology, and provides a reflection of the psychological phenomena of economic life in 
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human consciousness and behavior. In short, the purpose of economic psychology work is to 
study the psychological aspects of macro and micro economics, on the other hand, the history
and development of the system of economic psychological concepts, which should be applied 
in the field of economic relations. For this reason, the impact of the economic structure of 
society on human psychology, the study of the relationship between economic and socio-
psychological phenomena, the economic theory of independent economic psychology and the 
cognitive application of psychology at the point of intersection.  
Her toplumun ekonomik yapısının dönüşümü ve yeni ekonomik ilişkiler, insanların 
psikolojisini etkileyerek içlerinde ekonomik psikolojinin oluşmasına yol açar. Ekonomik 
üretim ilişkilerinin bir tezahürü ve biçimi olarak nitelendirilen "özel ekonomik ilişki türü" her 
zaman başka ilişkilerle birlikte gelir ve belirli bir ilişki türü olduğu için belirli bir ekonomi 
biçimiyle ilişkilendirilir. Bu anlamda sistem, aynı anda var olan ve işleyen farklı içerikli bir 
ekonomi biçimidir. Her sistemin kendi içeriği, amacı, ilgi alanları ve malzeme ve teknik 
temeli vardır. Her sistem nispeten bağımsız olmasına rağmen, genel olarak geçiş 
ekonomilerinin ve geçiş ekonomilerinin bir unsuru olarak hareket eder. Bazı yazarlara göre, 
gelişmiş ekonomik sistemlerde bile sistemler vardır ”[213]
Çoğulculuk, geçiş ekonomisinin bir özelliğidir ve onun temel özelliklerinden biridir. Bu 
nedenle, çok kuşaklı geçiş, geçiş ekonomilerine özgü çeşitli mülkiyet biçimleri temelinde 
ortaya çıkan, farklı içerik ve amaca sahip çiftliklerin bir varoluş biçimidir. Her sistem, 
ekonominin bozuk yapısında yeri olan ve geçiş sürecinde ekonominin oluşumunda benzersiz 
bir rol oynayan bir ekonomi biçimi olarak hareket eder. Bir geçiş ekonomisinde, sistemlerin 
sayısı ve bileşimi tüm ülkelerde aynı değildir. Ancak, hepsi için karakteristik olan aşağıdaki 
stiller gösterilebilir:
- Bağımsız psikolojinin ortaya çıkışı sosyal bilimleri ve beşeri bilimleri etkiledi. Wundt, 
ekonomi ve psikolojiyi sosyolojinin dalları olarak tanımlarken, Oppenheim onu psikoloji, 
hukuk, sosyoloji ve ticaret pratiği olarak tanımladı. O zamanın bilim adamları A.Smith, 
A.Marshall, J. Keins ekonominin psikoloji üzerindeki etkisini incelemeye başladı. Yirminci 
yüzyılın başlarında, ekonomik psikoloji, iktisat teorisi ve psikolojinin kesişme noktasında 
ortaya çıktı. "Ekonomik psikoloji" terimi bilime Fransız sosyolog G. Tard tarafından tanıtıldı. 
G. Tard, değişim, dağıtım ve talep gibi psikolojik sorunları geliştirdi.
- Modern Amerikalı ve Avrupalı bilim adamları, ekonominin, ekonomik sistemin insan 
psikolojisi üzerindeki etkisinin çeşitli alanlarını ve yönlerini incelediler. Rus araştırmacı 
AIKitov haklı olarak iktisat ve psikolojinin amacının insan olduğuna dikkat çekiyor: 
"Ekonomi kişisel, sübjektif faktörlerin ekonomik ilişkiler üzerindeki etkisine odaklanırsa, 
psikoloji bilimi de insan ilişkilerinin kendi özel ekonomik bağlamlarının ötesinde öznel 
yönleriyle ilgilenir. Çabalarının birleşimi, toplumun ekonomik yaşamını tam olarak 
yansıtmaya izin verir. Araştırmacılar, ekonomi alanındaki profesyonel psikolojik faaliyetin 
aşağıdaki ana alanlarına işaret ediyor:
- İş için olumlu motivasyon faktörlerinin incelenmesi
- Çalışma gruplarında iş ilişkilerinin optimizasyonu
- Takımda uygun bir sosyo-psikolojik ortamın oluşturulması
- Çalışan bir ekip oluşturmak
- Psikolojik danışmanlık ve kariyer rehberliği
- Ekonomik alandaki çatışmaların psikolojik yönleri
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- Kuruluşun müşterisinin, hissedarının ve çalışanının psikolojik davranışı
- Dolandırıcılık psikolojisi- Ekonomik seçim psikolojisi [224, s.9].

Rusya Bilimler Akademisi'nin önde gelen araştırmacısı, Psikolojik Bilimler Doktoru Profesör 
VP Paznyakov, XXI.Yüzyılda ekonomik psikolojinin teorik problemlerini ve ampirik 
araştırmalarını inceledi, ekonomik ve psikolojik olayların ilişkisine, ekonomik davranışa ve 
sosyo- ekonomik ilişkilerde psikolojik faktörler. Yazar şöyle yazıyor: “Ekonomik psikolojinin 
konusu, ekonomik faaliyetin psikolojik düzenlilikleri (ekonomik bilinç, davranış ve bireysel 
ve grup öznelerinin etkileşimi), ekonomik ve psikolojik olayların etkileşimi ve etkileşimidir. 
Toplumun ekonomik yapısının birey üzerindeki etkisinin temel sonuçlarından biri ekonomik 
ve psikolojik adaptasyonudur. "Yaşam kalitesi" kavramı, bireyin ekonomik ve psikolojik 
uyumunda merkezi bir yer tutar. "Batı psikolojisinde, bu kavram bazen mutluluk kavramıyla 
eşleştirilir ve etkili uyumun bir göstergesi olarak kabul edilir. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet 
düzeyinde yoksullukla mücadele ediyor, yoksulluğu azaltmak için devlet programlarını 
benimsiyor ve reformlar yapıyor. 

Modern zamanlarda, yeni ekonomik sisteme uyum derecesi, insanların hayati kaynaklarına - 
sağlık, cinsiyet ve eğitimin yanı sıra kişisel ve psikolojik özelliklerine de bağlıdır. Kuşkusuz, 
kişiliğin öncelikli nitelikleri, mizaç, strese karşı direnç, ustalık düzeyi, özdenetim ve faaliyet 
burada anahtar rol oynamaktadır. Araştırmacılar, bir piyasa ekonomisine yönelik tutumların 
farklı bileşenleri arasında farklılıklar olduğunu iddia ediyor: bilişsel, duygusal ve davranışsal. 
"Bu tür farklılıklar iki şekilde kendini gösterir: piyasa ilişkilerinde uyumsuz hisseden insanlar 
yeni sosyo-ekonomik koşulları duygu ve davranış düzeyinde değil, yargı düzeyinde kabul 
ederler. Aksi takdirde, insanlar adli düzeyde yeni bir sosyo-ekonomik sistemle 
karşılaştıklarında yeterli davranış stratejilerine de sahiptirler ”[231].

Toplumun ekonomik yapısı, "sosyal" ve "etnik" insanların ve onların büyük toplulukları olan 
ethnos'un psikolojisi üzerinde farklı bir etkiye sahiptir. "Ethnos sosyo-psikolojik bir 
fenomendir, kökeninde sosyaldir ve tezahüründe psikolojiktir" [234].

Ethnos, psikolojik göstergeleriyle toplumdan ayrılır. Toplumdaki işbölümü, insanın 
uzmanlaşmasından, farklı özelliklerinden, bireyselliğin gelişmesinden kaynaklanmaktadır. 
Ethnos “farklılıklar değil, ortaklık temelinde ortaya çıkar… Etnos'taki farklılaşmanın 
psikolojik süreçleri toplumda olduğu gibi genellik içinde değil, etnik bütünlüğü etkilemeden 
onun dışında gerçekleşir. Ethnos, psikolojik entegrasyon süreci temelinde oluşur ... Ortak 
bölge, ekonomik yaşam, dil yalnızca etnik birliğin oluşumuna yol açan koşulların rolünü 
oynar "[234]. Aynı bölgesel ve ekonomik dil alanında iki veya daha fazla etnik grup 
oluşturulabilir. Farklı ekonomik sistemler, farklı Doğu ve Batı psikolojik kişilik modellerini 
şekillendirmiştir. Batı ve Doğu kültürünün ve psikolojisinin insanları farklı psikolojik değer 
sistemlerine sahiptir. Bu durumda, ekonomik sistemin etkisi altında, bir kişinin ait olduğu 
ethnosun tarihsel deneyiminin ve psikolojik değerlerinin özümsenmesi süreci - 
psikoetnizasyon. 
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Modern ekonomik ve psikolojik modellerin uygulanmasına ilişkin çeşitli Davranışçı, Gestalt, 
Bilişsel psikanalitik okullar vardır. Bunlardan Davranışsal Psikoloji Okulu, bir kişinin 
davranışına yol açan ekonomik faktörler de dahil olmak üzere çevresel koşulları inceler. 
Toplumun ekonomik yapısının etkisi altında, insanların yaşadığı çevrenin ekonomik 
ilişkilerinde sosyal ve psikolojik uyum gerçekleşir. Çoğu psikolojik okul, psikolojik ve sosyal 
uyumu birleştirir. NSOfiserskina şöyle yazıyor: “Bize göre, bireyin sosyal koşullara 
adaptasyonu derin bir sosyo-psikolojik süreçtir. Psikolojik uyum, insan uyarlanabilir 
davranışının motivasyonu, hedeflerin ve davranış programlarının oluşturulması dahil olmak 
üzere çevredeki önemli değişikliklere yanıt olarak ortaya çıkan süreçleri yansıtır.

Psikolojik uyum, sosyal uyumla yakından ilgilidir. Psikolojik uyum, çevrede, insan bilincinde 
ve ruhunda değişikliklere yol açan sosyo-sosyal bir karaktere sahiptir, ancak aynı zamanda 
yaşamın amaçlarının ve programlarının oluşturulması yoluyla bireyin etkili adaptif faaliyetini 
ve aynı zamanda bireysel-duygusal rengini de etkiler. bu aktivitenin dinamikleri "[136, s.15]. 
Yazar haklı olarak, psikolojik uyum olmadan sosyal uyumun imkansız olduğuna işaret ediyor.

Ekonomik sistemle ilişkili ekonomik-psikolojik olgunun geniş ve önemli kavramlarından biri 
ekonomik bilinç ve davranıştır. Son yıllarda, ekonomik bilinçle ilişkilendirilen bireysel ve 
grup bilinç formları gibi zihinsel fenomenlerin sistematikleştirilmesi ve tanımlanması 
dikkatleri üzerine çekmiştir. Ekonomik bilinç ve ekonomik davranış birbiriyle ilişkili 
psikolojik olaylardır. Ekonomik sistemin etkisi altında ekonomik bilinç ve faaliyet yaratılır. 
Ekonomik bilincin dinamikleri ile ekonomik davranışının düzenleyicileri arasındaki yakın 
bağlantı daha da güçlendirilir.

Ekonomik psikolojinin temel kavramlarından biri olan "ekonomik davranış", insan 
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgilidir. Geleneksel olarak ekonomik psikoloji tarafından 
incelenen üretim, tüketim, girişimcilik, yatırım ve diğer ekonomik davranış türleri vardır. 
Ekonomik davranışla ilgili diğer bir kavram da "ekonomik faaliyet" tir. İktisadi faaliyet; 
maddi, mali, işgücü kaynakları temelinde ortaya çıkan ve kar getiren faaliyet anlamına gelir. 
"Bir piyasa ekonomisinde, ekonomik faaliyet ücret kazanma, bireysel ve kollektif çiftçilik ve 
girişimciliktir. Bize göre, farklı ekonomik faaliyet türlerine sahip öznelerin ekonomik 
davranışının ve ekonomik faaliyetinin dışsal tezahürü, ekonomik etkileşimdeki işbirliği ve 
rekabet türlerinin dikkate alınmasını gerektirir "[141, s.54]. Görüldüğü gibi, ekonomik ve 
sosyo-psikolojik olayların karşılıklı bağımlılığı, ekonomik bilinç ve ekonomik davranış 
arasındaki karşılıklı ilişki ile ilgilidir. Bu sorunun analizi iki yönlüdür. Ekonomik sistemin 
psikolojik olaylar, insan ruhu ve sosyo-psikolojik faktörlerin ekonomik davranış ve tutumlar 
üzerindeki etkisini inceler.

Ekonomik bilinç, nesnel ekonomik sistemin öznel bir yansımasıdır. Ekonomik bilincin 
oluşması ve gelişmesi ekonomik sistemin etkisi altındadır. Aynı zamanda, ekonomik 
davranış, ekonomik bilinç yoluyla insan davranışını etkiler. Bu süreçte, insan ekonomik 
faaliyetiyle ilgili birçok süreç yer alır. Uzun yıllardır psikolojik araştırmaların konusu olan 
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ekonomik faaliyetin somut fenomenlerinden biri, insan ticareti faaliyetidir. Bu kavramlar, bir 
kişinin dış ve iç (zihinsel) faaliyetinin bütünleşmesini sağlar.

Ekonomik psikoloji, mikroekonomik ve makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin 
insan bilinci ve psikolojisi üzerindeki etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik 
olayların ekonomik bilinç ve davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji 
çalışmasının amacı, ekonomik ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro
ve mikro ekonominin psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin 
tarihçesi ve gelişiminin incelenmesidir. "Ekonomik psikoloji, herhangi bir bağımsız bilim 
gibi, belirli psikolojik ve ekonomik araştırmaların yürütülmesinde metodolojik işlevleri yerine 
getiren bir dizi temel teorik hüküm ve ilke tarafından yönlendirilir. Ekonomik bilinç, davranış 
ve faaliyetin tüm zihinsel süreçlerinin ve özelliklerinin açıklamasına ortak bir yaklaşım 
tanımlarlar. Nihayetinde, ekonomik psikoloji faaliyetlerinin oluşumunu, geliştirilmesini ve 
ifşa edilmesini hedeflerler [73, s.20].

Ekonomik sistemin insan psikolojisi ve ekonomik psikolojinin metodolojik ilkeleri üzerindeki 
etkisinden bahseden VP Poznyakov şöyle yazıyor: “Ekonomik yaşamın kültürel-tarihsel 
koşullanması ilkesi, ekonomik davranış yasalarının evrensel tarihin ötesinde olmadığı 
anlamına gelir. Ekonomik sistem, belirtildiği gibi, etnik psikolojiyi de etkiler. Böylece, şu 
anda insanların zihinsel durumu, ilişkileri, bireysel özellikleri değişiyor. Toplumun ekonomik 
yapısı, insan faaliyetinin iç psikolojik doğası, amaç ve güdüler, sosyal kurallar, niyetler, 
faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Ekonomik psikoloji, mikroekonomik ve makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin 
insan bilinci ve psikolojisi üzerindeki etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik 
olayların ekonomik bilinç ve davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji 
çalışmasının amacı, ekonomik ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro 
ve mikro ekonominin psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin 
tarihçesi ve gelişiminin incelenmesidir. "Ekonomik psikoloji, herhangi bir bağımsız bilim 
gibi, belirli psikolojik ve ekonomik araştırmaların yürütülmesinde metodolojik işlevleri yerine 
getiren bir dizi temel teorik hüküm ve ilke tarafından yönlendirilir. Ekonomik bilinç, davranış 
ve faaliyetin tüm zihinsel süreçlerinin ve özelliklerinin açıklamasına ortak bir yaklaşım 
tanımlarlar. Nihayetinde, ekonomik psikoloji faaliyetlerinin oluşumunu, geliştirilmesini ve 
ifşa edilmesini hedeflerler [73, s.20].

Ekonomik sistemin insan psikolojisi ve ekonomik psikolojinin metodolojik ilkeleri üzerindeki 
etkisinden bahseden VP Poznyakov şöyle yazıyor: “Ekonomik yaşamın kültürel-tarihsel 
koşullanması ilkesi, ekonomik davranış yasalarının evrensel tarihin ötesinde olmadığı 
anlamına gelir. Ekonomik sistem, belirtildiği gibi, etnik psikolojiyi de etkiler. Böylece, şu 
anda insanların zihinsel durumu, ilişkileri, bireysel özellikleri değişiyor. Toplumun ekonomik 
yapısı, insan faaliyetinin iç psikolojik doğası, amaç ve güdüler, sosyal kurallar, niyetler, 
faaliyetlerinin düzenlenmesidir.
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Ekonomik psikoloji, mikroekonomik ve makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin 
insan bilinci ve psikolojisi üzerindeki etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik 
olayların ekonomik bilinç ve davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji 
çalışmasının amacı, ekonomik ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro 
ve mikro ekonominin psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin 
tarihçesi ve gelişiminin incelenmesidir. "Ekonomik psikoloji, herhangi bir bağımsız bilim 
gibi, belirli psikolojik ve ekonomik araştırmaların yürütülmesinde metodolojik işlevleri yerine 
getiren bir dizi temel teorik hüküm ve ilke tarafından yönlendirilir. Ekonomik bilinç, davranış 
ve faaliyetin tüm zihinsel süreçlerinin ve özelliklerinin açıklamasına ortak bir yaklaşım 
tanımlarlar. Nihayetinde, ekonomik psikoloji faaliyetlerinin oluşumunu, geliştirilmesini ve 
ifşa edilmesini hedeflerler [73, s.20].
Ekonomik sistemin insan psikolojisi ve ekonomik psikolojinin metodolojik ilkeleri üzerindeki 
etkisinden bahseden VP Poznyakov şöyle yazıyor: “Ekonomik yaşamın kültürel-tarihsel 
koşullanması ilkesi, ekonomik davranış yasalarının evrensel tarihin ötesinde olmadığı 
anlamına gelir. Ekonomik sistem, belirtildiği gibi, etnik psikolojiyi de etkiler. Böylece, şu 
anda insanların zihinsel durumu, ilişkileri, bireysel özellikleri değişiyor. Toplumun ekonomik 
yapısı, insan faaliyetinin iç psikolojik doğası, amaç ve güdüler, sosyal kurallar, niyetler, 
faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

Ekonomik psikoloji, mikroekonomik ve makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin 
insan bilinci ve psikolojisi üzerindeki etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik 
olayların ekonomik bilinç ve davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji 
çalışmasının amacı, ekonomik ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro 
ve mikro ekonominin psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin 
tarihçesi ve gelişiminin incelenmesidir. "Ekonomik psikoloji, herhangi bir bağımsız bilim 
gibi, belirli psikolojik ve ekonomik araştırmaların yürütülmesinde metodolojik işlevleri yerine 
getiren bir dizi temel teorik hüküm ve ilke tarafından yönlendirilir. Ekonomik bilinç, davranış 
ve faaliyetin tüm zihinsel süreçlerinin ve özelliklerinin açıklamasına ortak bir yaklaşım 
tanımlarlar. Nihayetinde, ekonomik psikoloji faaliyetlerinin oluşumunu, geliştirilmesini ve 
ifşa edilmesini hedeflerler [73, s.20].

Ekonomik sistemin insan psikolojisi ve ekonomik psikolojinin metodolojik ilkeleri üzerindeki 
etkisinden bahseden VP Poznyakov şöyle yazıyor: “Ekonomik yaşamın kültürel-tarihsel 
koşullanması ilkesi, ekonomik davranış yasalarının evrensel tarihin ötesinde olmadığı 
anlamına gelir. Ekonomik sistem, belirtildiği gibi, etnik psikolojiyi de etkiler. Böylece, şu 
anda insanların zihinsel durumu, ilişkileri, bireysel özellikleri değişiyor. Toplumun ekonomik 
yapısı, insan faaliyetinin iç psikolojik doğası, amaç ve güdüler, sosyal kurallar, niyetler, 
faaliyetlerinin düzenlenmesidir.Bu nedenle, toplumun ekonomik yapısının insan psikolojisi 
üzerindeki etkisinin incelenmesi, ekonomik ve sosyo-psikolojik olaylar arasındaki ilişkinin 
incelenmesi, ekonomi teorisi ve psikolojinin kesişme noktasında bağımsız ekonomik psikoloji 
bilimi tarafından gerçekleştirilir. 
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Yeni dönemden XXI.Yüzyıla kadar büyük bir gelişme gösteren bu bilim, ekonomik sistemin 
sosyo-psikolojik süreçler, ekonomik ve psikolojik bilinç, davranış, güdüler, uyarlamalar, 
niyetler üzerindeki etkisinin özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmiştir. diğer problemler.

SONUÇ
Bilgi toplumundaki ekonomi ve ekonomik sistem yeniliklere dayanmaktadır. Ancak 
ekonominin henüz tam anlamıyla ileri teknoloji ve rekabetçi olmaması psikolojik sorunlara 
yol açmaktadır. Belirli psikolojik faktörler bazen yeniliği engellemeye çalışır. Ekonomik 
sistem, belirtildiği gibi, etnik psikolojiyi de etkiler. Böylece, şu anda insanların zihinsel 
durumu, ilişkileri, bireysel özellikleri değişiyor. Toplumun ekonomik yapısı, insan 
faaliyetinin iç psikolojik doğası, amaç ve güdüler, sosyal kurallar, niyetler, faaliyetlerinin 
düzenlenmesidir.
Bu nedenle, toplumun ekonomik yapısının insan psikolojisi üzerindeki etkisinin incelenmesi, 
ekonomik ve sosyo-psikolojik olaylar arasındaki ilişkinin incelenmesi, ekonomi teorisi ve 
psikolojinin kesişme noktasında bağımsız ekonomik psikoloji bilimi tarafından 
gerçekleştirilir.
Yeni dönemden XXI.Yüzyıla kadar büyük bir gelişme gösteren bu bilim, ekonomik sistemin 
sosyo-psikolojik süreçler, ekonomik ve psikolojik bilinç, davranış, güdüler, uyarlamalar, 
niyetler üzerindeki etkisinin özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmiştir. Diğer sorunlar 
Bilişsel, duygusal ve davranışsal farklılıklar açıktır ve psikolojik olarak yeni ekonomik 
ilişkilere adapte olmayanlar yargılayıcı düzeyde yeni sosyo-ekonomik koşulları kabul 
edebilir, ancak bunları duygusal ve davranışsal düzeyde kabul etmeyebilir. Bu tür durumlarda, 
ekonomik ve psikolojik adaptasyonlarının gerçekleştirilmesi önemli bir rol oynar. Ekonomik 
psikoloji, mikroekonomik ve makroekonomik süreçleri inceler, ekonomik sistemin insan 
bilinci ve psikolojisi üzerindeki etkisinin mantıksal bir yorumunu verir ve psikolojik olayların 
ekonomik bilinç ve davranıştaki yansımasını verir. Kısacası, ekonomik psikoloji çalışmasının 
amacı, ekonomik ilişkiler alanında uygulamalı psikoloji ve diğer yandan, makro ve 
mikroekonominin psikolojik yönlerinin, ekonomik psikolojik kavramlar sisteminin tarihçesi 
ve gelişiminin incelenmesidir.
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Özet

Yöresel ürünler; geleneksel bileşim ve üretim özellikleri ile benzer kategorideki ürünlerden 
ayrılmaktadır. Tüketicilerin son yıllarda, üretiminde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen 
yöresel ürünlere ilgisi artmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapısı, şekli ve lezzeti açısından 
tescillenmiş otuz iki adet yöresel peynir çeşidi bulunmaktadır. Türkmen Saçak peyniri Ardahan, Kars 
illerinde belirtilen yörenin flora ve faunasında, genellikle Zavot adı verilen melez bir hayvan ırkının 
yağı alınmış sütlerin değerlendirilmesi amacı ile üretilmektedir. Kendine özgü görünüş, tat, aroma ve 
tüketim şekline sahiptir. Bu peynir farklı yörelerde üretilen Kars Çeçil peyniri, Erzurum Civil peyniri, 
Hannak Telli Peyniri, Artvin “çürük peynirli” Çiçil peyniri, Yusufeli Külek peyniri, Trabzon Tel 
peyniri ve Akçabat Tel peynirleri ile benzer üretim metoduna sahiptir. Türkmen Saçak peynirinin 
üretimi sırasında uygulanan yoğurma ve şekillendirme basamağındaki özel yöntemle peynirin lif 
yapısının çok ince tel şekilli püskül halini aldığı görülmektedir. Uygulanan şekillendirme işleminin 
peynirin kalitesi üzerine etkisi olmaktadır. Bu araştırmada, Türkmen Saçak peynirlerinin üretimi ile 
ilgili yöre halkı ile görüşmeler yapılmıştır. Türkmen Saçak peyniri hakkında genel bilgi verilmiş, 
üretim metodu ve özellikleri detaylı olarak aktarılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Türkmen Saçak peyniri, geleneksel üretim metodu, yöresel peynir

TRADITIONAL TURKMEN FRINGE (SACAK) CHEESE PRODUCED 
IN ARDAHAN, KARS PROVINCES 

Abstract 

Local products differ from similar category products with its traditional composition and production 
properties. In recent years, the interest of consumers in local products produced without using any 
additives has increased. There are thirty two regional cheeses registered in different regions of Turkey 
in terms of structure, shape and taste. Turkmen Fringe (Sacak) cheese is produced in the flora and 
fauna of the region specified in the provinces of Ardahan and Kars, to evaluate the skimmed milk of a 
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hybrid animal race called Zavot. It has a unique appearance, taste, aroma and consumption style. This 
cheese has a similar production method with Kars Cecil cheese, Erzurum Civil cheese, Hannak Telli 
Cheese, Artvin "rotten cheese" Cicil cheese, Yusufeli Külek cheese, Trabzon Tel cheese and Akçabat 
Tel cheeses produced in different regions. With the special method in the kneading and shaping step 
applied during the production of Turkmen Fringe (Sacak) cheese, it is seen that the fiber structure of 
the cheese becomes a very thin wire-shaped fringe. The shaping process has an effect on the quality of 
the cheese. In this research, local people were interviewed about the production of Turkmen  Fringe 
(Sacak) cheese. General information of Turkmen Fringe (Sacak) cheese has been given, its production 
method and properties have been explained in detail. 

Keywords: Türkmen Fringe (Sacak) cheese, traditional production method, local cheese

GİRİŞ

Türkiye’nin coğrafi koşulları, yetiştirilen hayvanların tür ve ırkı, üretim proseslerindeki 
farklılıklar ve tüketim alışkanlıkları zengin bir peynir çeşitliliğini ortaya çıkarmıştır (Kan ve 
ark., 2010). Yöresel ürün pazarı portföyü incelendiğinde en önemli payı süt ürünleri özellikle 
de peynirler oluşturmaktadır. Türkiye’de peynir üretiminde küçük ölçekli işletmecilik 
sisteminin hakim olduğu bilinmekte ve peynirler geleneksel olarak üretilip, bölgesel olarak 
tüketilmektedir. Ancak yöresel peynirlere olan talebin artması ile birlikte bu peynirlerin 
endüstriyel olarak da üretilmesine olanak sağlanmıştır. Endüstriyel boyutta üretilen geleneksel 
peynirlerimizden en çok bilinenleri Abaza, Civil (Çeçil, Tel), Lor, Mihaliç, Çerkez, Testi ve 
Sepet peynirleri olarak verilebilir (Akbay ve ark., 2016).   

Türkiye’de zengin yöresel peynir mirasını oluşturan ve Türk Patent ve Marka Kurumu 
tarafından tescillenen otuz iki adet peynir çeşidi bulunmaktadır (Saygılı ve ark., 2020). 
Bunlardan bazıları; Van Otlu peyniri, Yozgat Çanak peyniri, İzmir Tulum peyniri, Çankırı 
Küpecik peyniri, Mengen peyniri, Karaman Divle Obruğu peyniri, Gümüşhane Deleme 
peyniri, Erzurum Küflü Civil (Göğermiş) peyniri, Antakya Künefelik peyniri, Antep peyniri, 
Diyarbakır Örgü peyniri, Kars Kaşar peyniridir (Anon., 2020).

Günümüzde hayvancılık, gelişmekte olan ülkelerin ulusal ekonomisini oluşturan vazgeçilmez 
bir sektördür. Mera alanlarının elverişli olduğu bölgelerde istihdam olanağı sağlayan karlı bir 
iş olarak yapılmaktadır. Türkiye meralarının toplamının Kars ili %2.24’ünü, Ardahan ise 
%1.42’lik  kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla Ardahan, Kars illeri Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde süt ve süt ürünleri üretimi ekonomisini oluşturmakta önemli paya sahiptir. Kars 
ilinde yaklaşık 550.000 ton/yıl, Ardahan ilinde 250.000 ton/yıl süt üretilmektedir ve sütlerin 
büyük kısmı peynir üretiminde kullanılmaktadır. (Yılmaz ve ark., 2015; Aygün ve Akbulak, 
2017). Ardahan, Kars illerinde üretimi gerçekleşen yöresel peynirler; Coğrafi İşaretli Eski 
Kars Kaşarı, Nisan Kaşarı, Göbek Kaşar, Cevizli ve Etli Kars Kaşarı, Kaşar Örgüsü, Kaşar 
Loru, Gravyer peyniri, Deve Dili peyniri, Tuluh peyniri, Çakmak peyniri, Civil ve Çeçil 
peyniri, Karın Kaymağı peyniri, Motal peyniri, Malakan peyniri, Çanak peyniri, İkizdere 
tulumu, Şor, Çökelek, Yoğurt peyniri, Salamura Kelle peyniri, Gorcolo peyniri, Çuma peyniri 
ve Türkmen Saçak peyniridir (Güzeler ve Koboyeva, 2019).
Türkmen Saçak peyniri farklı yörelerde üretilen Kars Çeçil peyniri, Erzurum Civil peyniri, Hannak 
Telli Peyniri, Artvin “çürük peynirli” Çiçil peyniri, Yusufeli Külek peyniri, Trabzon Tel peyniri ve 
Akçabat Tel peynirleri ile benzer üretim prosesine sahiptir (Polat ve Yetişmeyen, 2004; Elmalı ve 
Uylaşer, 2012). Bu peynir genellikle Türkmen köylerinde koyun, keçi ve inek sütü kullanılarak yılın 
her mevsiminde yapılmaktaydı. Besin değerinin yüksek, raf ömrünün oldukça uzun olması nedeniyle 
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Türkmen Saçak peyniri savaş döneminde askerler tarafından gıda ürünü olarak tüketilmiştir. Ancak I. 
Dünya Savaşı ve Rus Devrimi ile birlikte bu peyniri yapan ustaların Türkiye’den göç etmesi sonucu ve 
yapımının oldukça zahmetli olmasından dolayı Türkmen Saçak peyniri unutulmaya yüz tutan peynirler 
arasında yer almıştır (Anon., 2018a).

Bu araştırma kapsamında, Türkmen Saçak peynirlerinin üretimi ile ilgili yöre halkı ile görüşmeler 
yapılmıştır. Bu peynir hakkında genel bilgi verilmiş, üretim metodu ve özellikleri detaylı olarak 
aktarılmaya çalışılmıştır. Benzer üretim tekniğine sahip peynirlerden, Türkmen Saçak peynirini ayıran 
farklılıklar ortaya konmuştur. 

TÜRKMEN SAÇAK PEYNİRİ 

Ardahan ilinin bilinen en eski peynirlerinden biri olan Türkmen Saçak peyniri; kreması alınmış veya 
asitliği yükselmiş sütlerin değerlendirilmesi açısından önemli olan  ve daha çok kırsal kesimde, 
yaylalarda üretimi gerçekleşen bir peynir çeşididir. Türkmen Saçak Peyniri; yağsız, muhafazası kolay, 
tüketimi çok yönlü bir biyodinamik üründür (Anon., 2018b).  

Bu peynir Ardahan, Kars illerinde "Tel", "İplik", "Kadayıf" olarak adlandırılmaktadır. İlk olarak 
Türkmen köylerinde üretilmiştir. Bu nedenle “Türkmen peyniri”, “Ardahan Saçak peyniri” olarak da 
bilinmektedir. Ayrıca peynir asıl isim kaynağını şeklinden almaktadır ve “Türkmen Saçak peyniri” 
olarak adlandırılmıştır (SERKA, 2019). Kars’ta 1980’li yıllara kadar Göçer Oğuz boyu Türkmenleri 
tarafından yapılırken, bugün Azeriler, Kürtler ve Ahıska Türkleri tarafından da öğrenilmiş ve üretimi 
sürdürülmektedir. Ardahan’ın Göle, Hanak, Posof, Damal, Arpaşen, Sürgüden, Karlıyazı, Tellioğlu, 
Yanatlı, Çakırüzüm yörelerinde evlerde, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilmektedir. Kökeni 
Ardahan olmakla birlikte günümüzde Kars ilinin Kağızman, Sarıkamış ilçelerinde ve bazı köylerinde, 
Erzurum ilinin Horasan-Pasinler bölgesinde yörenin bakir doğasında sadece süt, peynir mayası ve tuz 
kullanılarak üretimi yapılmaktadır. Bazı üreticiler peynir mayası kullanmadan sütün asitlendirilmesi 
yoluyla üretimi gerçekleştirmektedir. Yalnızca asit ile pıhtılaştırılan Türkmen Saçak peynirinin 
randımanının düşük olduğu bilinmektedir. Kurumaddesi yüksek, çok tuzlanmış, birkaç yıl dayanabilen 
bir peynir çeşididir. Soğuk hava sistemine ihtiyaç duymamaktadır. Toz haline getirilerek ya da 
salamurada muhafaza edilebilmektedir. Ardahan, Kars illerinde 13 kg süt kullanılarak 1 kg Türkmen 
Saçak peyniri üretilebilmektedir. Kars ilinde bu peynirin üretim miktarı 3 ton/yıldır olarak 
bildirilmiştir. Bu illerde 2020 yılı için peynirin satış fiyat 30-35 ₺/kg’dır (İlhan KOÇULU sözlü 
görüşme, 2019). 

TÜRKMEN SAÇAK PEYNİRİ ÜRETİMİ 
Türkmen Saçak peynirinin üretim prosesine ait bilgilerin elde edilmesi için Kars ilinde ikamet eden 
üreticilerden Ardahanlı üretici Eylem KARAKOÇ ile 2018 ve 2019 yıllarında deneme üretimleri 
gerçekleştirilmiştir. Bu bilgilere ayrıntılı olarak aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca Türkmen Saçak 
peynirinin üretim sırası dikkate alınarak üretim basamakları fotoğraflanmış ve bu fotoğraflar Şekil 
1’de, üretim akış şeması ise Şekil 2’de gösterilmiştir.

Türkmen Saçak peyniri üretimi için; makine aracılığı ile yağı alınmış, bir gece oda koşullarında
asitliği yükseltilmiş inek sütüne, aynı miktarda yeni sağım yapılan sütün yağının alınması ve 
eklenmesi ile başlanılmaktadır. Bir kazan içerisindeki süt karışımına maya ilave edilerek (bir önceki
partiden elde edilen peyniraltı suyu ya da hazır olarak alınan mayanın kullanımı ile) oluşturulan
pıhtının genellikle bahçelerde ya da tandır evlerinde odun ateşi üzerinde 70-80 C’ye kadar ısıtılması 
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ile teleme elde edilmektedir. Elde edilen peynir bloğu temiz bir yüzeye aktarılmakta ve elle 
yoğrulmaktadır. Elle yoğurma işlemi ile peyniraltı suyu, telemeden uzaklaştırılmakta ve elastikiyet 
kazandırılmaktadır. Peynir bloğunun ortası elle açılarak çember şekli verilmektedir. Yine elle 
uzatılarak özel bir yöntemle elde çevrilerek tel tel bir yapı kazandırılmaktadır. Eldeki bloğun bir ucu 
peyniraltı suyunun içerisine doğru büyük halkalar halinde uzatılmaktadır. Teleme 1-2 mm kalınlığında
tel haline gelinceye dek elde çevirme işlemine 20-25 dakika devam edilmektedir. Peyniraltı suyunun 
sıcaklığı, şekil verme işlemi sırasında elde hissedilen sıcaklığa göre ayarlanmaktadır. Bu şekillendirme
sırasında kazanın içerisindeki sıcak peyniraltı suyundan, ısıl işlem uygulanan diğer kovaya ilave 
edilerek sıcaklık dengesi sağlanmaktadır. Tel tel ayrılan peynir ince kaya tuzuyla ovalanmakta ya da 
salamura içerisinde muhafaza edilmektedir (Eylem KARAKOÇ sözlü görüşme, 2019). 

Kamber (2005) yaptığı araştırmada, Türkmen Saçak peynirinin üretiminde hammadde olarak yağı
alınmış inek sütü kullanıldığını, koyun sütü kullanımının tercih edilmediğini bildirmiştir. Bunun 
nedenini ise koyun sütünün daha yağlı olmasından dolayı peynirin şekil alma işlemini zorlaştırdığı
şeklinde açıklamıştır. Bazı üreticilerin inek sütü ve koyun sütünü karıştırarak kullandığını belirtmiştir.

Kılınçlı (2019), Türkmen Saçak peynirini %45.84 kurumadde, %2.55 yağ, %26.49 protein, %4.19 tuz, 
%6.86 kül (tuz hariç) ve 3.62 olgunlaşma derecesi değerlerine sahip sert bir peynir çeşidi olarak 
tanımlamıştır.

(a) Sütleri karıştırma            (b)  Kazana aktarma         (c) Maya ilavesi     (d) Karıştırma      
(e) Isıtma işlemi

(f) Teleme eldesi                    (g) Yoğurma                (h) Şekillendirme          (i) Saçak eldesi               
(j) Kuru tuzlama 
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Şekil 1. Türkmen Saçak peynirinin üretimi 

Çiğ Süt

Asitliğin gelişmesi (pH 5.30)

(ortam koşullarında)

Taze sağılmış çiğ süt ilavesi (1/1 oranında)

Peynir mayası ilavesi (%0.5)                                     Peynir mayası ilave edilmeden

         Isıl işlem uygulaması ve karıştırma işlemi (70-80 C)

Peyniraltı suyunun uzaklaştırılması

Yoğurma

Telemeye el ile halka şeklinin verilmesi

Telemeye peyniraltı suyu içerisinde el ile şekil verilmesi

                                             Tuzlama işlemi (Kuru tuzlama veya salamura)

Ambalajlama ve Depolama 

Şekil 2. Türkmen Saçak peynirinin üretim akış şeması

Literatürde Türkmen Saçak peyniri adı ile yapılmış çalışmaların sayısı sınırlı olduğundan üretim
metodu açısından bu peynire benzer olan Doğu Anadolu bölgesinde üretilen yöresel peynirlerden; 
Erzurum Civil, Erzurum Küflü Civil, Erzurum Çeçil, Kars Çeçil, Ardahan Çeçil ve Saç peynirlerine 
ait bileşim değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Doğu Anadolu’da üretilen yöresel peynirlerin bileşimleri

Peynir 
Adı

Süt 

Cinsi

KM

(%)

Yağ 

(%)

Protein 
(%)

Tuz 

(%)
Kaynak

Erzurum 
Civil peyniri

Yağsız 
süt

34.80 1.50 15.37 9.30 Özaltın (2011)

Erzurum 
Küflü Civil 
peyniri

Yağsız 
süt

38.06-

40.35

0.15-

0.30

28.87-
32.20

5.80-

6.14
TPE (2010)

Erzurum 
Çeçil peyniri

Yağlı çiğ 
süt

49.59 6.80 26.33 11.17 Dikbaş ve ark. (2006)

Kars Çeçil 
peyniri

Yağsız 
çiğ süt

30.32 <0.1 24.05 4.11 Yardımcıel ve

Güven (2011)

Ardahan 
Çeçil peyniri

Yağlı çiğ 
süt

48.71-

51.19

3.66-

6.25

26.35-

27.99

3.40-4.10 Yangılar ve

Kızılkaya (2015)

Saç peyniri Yağsız 
çiğ süt

50.22 7.01 27.90 10.60 Özdemir ve ark. 
(1998)

TÜRKMEN SAÇAK PEYNİRİNİN ÖZELLİKLERİ 

Türkmen Saçak peynirinde hammadde olarak yağsız inek sütü, tuz ve ticari rennet kullanılmaktadır. 
Özgün özelliklerini ve organoleptik karakteristiğini değiştirecek hiçbir katkı maddesi içermemektedir. 
Yağsız süt kullanılarak üretilen Türkmen Saçak peyniri içeriğinde yağ miktarının çok az olması 
sebebiyle oldukça beyaz renktedir. Türkmen Saçak peynirinin yoğurma ve şekillendirme basamağında 
uygulanan yöntemle peynirin lif yapısının çok ince tel şekilli püskül halini aldığı öngörülmektedir. 
Saçağı oluşturan tellerin kalınlığı 1 mm’dir. Saçakların uzunluğu 2 m civarında ve asgari ağırlığı 1-2
kg’dır. Uygulanan şekillendirme işleminin peynirin kalitesi üzerine etkisi olduğu düşünülmektedir. 
Tuzlama işlemi peynirin şeklini koruması, tellerin birbirine tekrar yapışmaması için önemli teknolojik 
işlem basamağı olarak belirtilmektedir. Tel yapısının ince ve yüzey alanının fazla olmasından dolayı 
tuz tutma kapasitesi yüksektir. Tuz yoğunluğundan dolayı saçaklar üzerinde tuz taneleri 
görülebilmekte, sert, kırılgan tekstürde bir peynir çeşidi oluşmaktadır. Dolayısıyla kurumaddesi 
yüksek, çok tuzlanmış̧ birkaç yıl dayanabilen bir peynir çeşidi olduğu gözlenmiştir. Tuzundan 
arındırılan peynir ise tat ve görünüm olarak yeni üretilmiş taze haline benzemektedir.

SONUÇ
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Yöresel peynirlerimiz arasında önemli bir yere sahip olan Türkmen Saçak peyniri, besleyici özelliği 
yüksek olan bir süt ürünüdür. Ardahan, Kars illerinde bulunan pek çok kırsal yerleşkenin ekolojisi bu 
peynirin üretimi için uygundur. Ancak standart bir üretim metodunun olmaması ve mevcut üretiminin 
Doğu Anadolu bölgesinde aileler arasında farklı şekilde yapılması Türkmen Saçak peynirine farklı 
fiziksel, kimyasal ve duyusal özellikler kazandırmaktadır. Yöresel peynirlerimizin mevcut 
durumlarının saptanması ve kontrollü koşullarda üretimlerinin gerçekleştirilebilmesi için çalışmaların 
yapılması; ülke ekonomisine kazandırılması açısından önem arz etmektedir. Elde edilen bilgiler ile 
bölgedeki insanların farkındalıklarının ve bilgi seviyelerinin arttırılması sağlanmalıdır. Çalışma 
sonuçları Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünler lezzet haritasını oluşturma gayreti içerisindeki kurum ve 
kuruluşlara da kaynak niteliğinde olabilecektir. 
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APCO25 İÇİN TEKRARLACI MERKEZİ SEÇİM ALGORİTMASI
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Özet
APCO, ağırlıklı olarak kamu güvenliği gruplarının ortak istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için 

oluşturulan bir kuruluştur. APCO25 telsiz sistemi için hücre seçim algoritması Baz istasyonlarının 
yükü hem de kullanıcıların sinyal karışım gürültü oranları göz önüne alınarak hücre seçimi
gerçekleştirilmektedir. Önerilen hücre seçimi algoritması ile kullanıcılara daha iyi gürültü oranı 
değerleri sağlarken baz istasyonlarında ki dengeyi de sağlamaktadır. Bu çalışmada, APCO-25 telsiz 
haberleşme sistemleri için hücresel baz istasyonu seçim algoritmaları incelenmiştir. Tekrarlayıcı 
merkez istasyonlarının yükü hem de kullanıcıların sinyal karışım gürültü oranları göz önünde 
bulundurularak, telsizin hangi tekrarlayıcı merkezine kayıtlanacağı anlatımı yapılmıştır. Seçilen bu 
hücresel algoritmada kullanıcılara daha iyi sinyal karışım gürültü oranı eşik değerleri sağlarken 
kullanıcıların eşit bir şekilde tekrarlayıcı merkezlerine dağılımı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: APCO25, TETRA, Hücre Seçim Algoritması

REPEATER CENTER SELECTION ALGORITHM FOR APCO25 

Abstract
APCO is an organization mainly established to determine the common wishes and needs of public 

safety groups. Cell selection algorithm for APCO25 radio system Cell selection is made by 
considering the load of the base stations and the signal interference ratio of the users. With the 
proposed cell selection algorithm, it provides users with better noise ratio values and provides the 
balance in base stations. In this study, cellular base station selection algorithms for APCO-25 wireless 
communication systems are examined. Considering the load of the repeater central stations and the 
signal interference ratio of the users, a description has been made to which repeater center the radio 
will be recorded. In this selected cellular algorithm, while providing better signal-to-noise ratio 
threshold values to the users, the users were evenly distributed to the repeater centers. 

Key words:  APCO25, TETRA, Cell Selection Algorithms 

1. GİRİŞ   

Gelişmiş ülkelerde, kamu güvenliğinden sorumlu tüm kuruluşlar, kamu hizmeti yapan ilk yardım 
ve itfaiye gibi bazı kuruluşları da kapsayacak şekilde telli-telsiz haberleşme sistemlerinin çeşitli 
sebeplerden yetersiz kalması ve sayısal teknolojilerin gelişmesi ile yeni sistem arayışlarına girmiştir. 
Yeni sistem arayışlarına yönelmenin temel sebepleri; güvenilir ve hızlı veri haberleşmesinin 
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sağlanması, ülke içindeki tüm güvenlik gruplarının aynı altyapı üzerinden haberleşmesi, ileri 
teknolojiler ile frekans kaynaklarının daha verimli kullanılması şeklinde özetlenebilir. Böylece; 
güvenlik kuruluşları ile kamu hizmeti yapan kuruluşlar arasında hızlı bir iletişimin sağlanmasının yanı 
sıra iletişim kaynaklarından da azami şekilde yararlanılmaktadır. Sayısal teknolojilerin getirdiği tüm 
yeteneklerin kullanıldığı bu ortak sistemlerin; halen ABD ile birlikte İngiltere, Fransa, Belçika, 
Almanya, Finlandiya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti gibi Avrupa ülkelerinde de kullanılmaya 
başlandığı ve bazı ülkelerde de kurulma aşamasında olduğu bilinmektedir. Bu Sistemler; Avrupa’da 
TETRA(Terrestrial Trunked Radio) ve TETRAPOL, ABD’de APCO-25 (Association of Public Safety 
Communications- Project 25-Kamu Güvenliği Haberleşme Görevlileri Birliği), Güney Amerika‘da 
IDEN, Kanada’da EDACS ve Meksika’da TETRAPOL karşımıza çıkmaktadır. Telli telsiz haberleşme 
sistemlerden sadece APCO-25 ve TETRA sistemleri sayısal, açık standart olma özelliğini sağlayan ve 
kamu güvenliği gruplarının ortak istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilen sistemlerdir. Dünyadaki projeler 
incelendiğinde, her ülkenin güvenlik kuruluşlarının, haberleşme sistemlerinin oluşturulması 
aşamasında milli kuruluşların koordinasyonunda çalışma grupları kurdukları ve sistem 
gereksinimlerini detaylı olarak tanımladıkları görülmüştür. Bu süreç içerisinde, kullanıcı-üretici-
işletmeci organizasyonunda TETRA ve APCO-25 açık standartları ön plana çıkmaktadır. Bu 
standartlarda, erişim tekniği, sistem servisleri ve sistem ara yüzleri ile bazı teknik özellikleri 
tanımlanmaktadır [1, 2]. 
APCO-25 Sayısal Telsiz Sistemi standardı FDMA (Frequency Division Multiple Access- Frekans 
Paylaşımlı Çoklu Erişim) tekniğini kullanmaktadır. FDMA’ın alternatifi olan TDMA (Time Division 
Multiple Access- Zaman Bölmeli Çoklama Erişimi) sistemlerde, yayının zaman senkronizasyonunun 
kaybetmeden yayılabileceği coğrafik mesafe limitli olduğu için, FDMA sistemlerde propagasyon 
(yayılım) mesafesi genel olarak daha uzun olduğundan kapsama alanı da daha geniştir [3].
Bu çalışmada, APCO-25 standartlarına göre çalışan telsiz haberleşme sistemleri için hücresel baz 
istasyonu seçim algoritmaları analiz edilmiştir. Merkez tekrarlayıcı istasyonlarının mevcut yükleri ile 
sistemi anlık olarak kullanan kullanıcıların sinyal girişim gürültü oranları dikkate alınarak, telsizin 
hangi tekrarlayıcı merkezine kayıtlanacağı açıklanmıştır. Daha sonra seçilen bu hücresel algoritmada 
kullanıcılara daha iyi sinyal karışım gürültü oranı eşik değerleri sağlarken kullanıcıların eşit bir 
şekilde tekrarlayıcı merkezlerine dağılımı sağlanmıştır.

2. APCO25 SİSTEMİ 

Dünya üzerinde kullanılan yaygın haberleşme standartlarını giriş bölümünde sıralamıştık. Bunlardan 
en yaygın olanlarından TETRA sistemi, genel olarak arazisi düz olan coğrafyalarda kullanılmaktadır. 
Yine bir başka ayırt edici özelliği ise ülke genelinde kullanılan önceki sistemlerle uyumluluğudur ki, 
buna “Geriye Uyumluluk” denilmektedir [4]. İşte bu noktada APCO25 Sistemi devreye girmektedir. 
Bu sistemin diğer sistemlerden özellikle TETRA Sisteminden ayıran en büyük özelliklerden birisi de 
“Geriye Uyumluluk” özelliği olmaktadır. Geriye Uyumluluk; APCO25 telsizler, mevcut analog 
telsizler ile direk modda görüşme yapabilirler. Mevcut analog telsizlerin belirli bir geçiş süreci 
çerçevesinde kullanılmaya devam edilmesi kaçınılmaz olup gerek maliyet, gerek koordinasyon, gerek 
ise haberleşme acısından tartışmasız çok önemli ve stratejik bir özelliktir. APCO25 sistemi, diğer 
sayısal PMR sistemlerin aksine, mevcut analog sistemlerle aynı frekans bantları içerisinde enterferans 
olmaksızın çalışabilmektedir. Bu sayede, mevcut analog sistemlerden APCO25 sayısal sistemine 
geçisin yavaş yavaş ve kesintisiz (smooth migration) olması sağlanabilmektedir[4].
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APCO, ağırlıklı olarak kamu güvenliği gruplarının ortak istek ve ihtiyaçlarını belirlemek için 
oluşturulan bir kuruluştur. Bu organizasyon içerisinde farklı kuruluş ve ülkelerden yaklaşık olarak 
15.000 üye yer almaktadır. Bu organizasyon tarafından yapılan çalışmaların temelinde üye olan 
kullanıcı gruplarının ihtiyaç ve istekleri yer almaktadır. İlk olarak 1976-1979 yılları arasında güvenlik 
grupları tarafından kullanılacak Trunk telsiz sistemi ile ilgili fonksiyonel sistem gereksinimlerini 
APCO16 projesi ile yayınlanmış, APCO25 ile geliştirmiştir. APCO Organizasyonu tarafından yapılan 
çalışmalar sonucunda oluşturulan standartlar “Açık Standart (Open Standart)” özelliğine sahiptir [5].

APCO Proje-25 Faz-1 1989 yılında başlayarak APCO yönetiminde geliştirilmiştir. Bu standardın 
geliştirilmesinde kullanıcı ihtiyaçları birincil olarak göz önünde bulundurulmuştur. İlk bölümün 
tamamlanması 1993 yılında tamamlanmıştır. Bu Faz-1’de standartlarının belirlenmesi sırasında şunlar 
hedeflenmiştir[5].

● Var olan frekans kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak, 
● Sistemin kullanıldığı süre boyunca birçok üreticiden destek alabilmek, 
● Kullanıcı grupları içinde ve kullanıcı grupları arasında güvenilir haberleşme sağlamak,
● Kullanımı kolay cihazlar tasarlamak,
● Geçmişe yönelik uyumluluğu sağlayarak (Analog görüşme de yapabilme) yumuşak geçiş 

sağlamak.

TIA APCO Project-25 standardında 6 tane sistem ara yüzü (Şekil-1) için tanımlamalar yer almaktadır. 
Bu ara yüzler şunlardır [6];

● CAI(Comman air interface): Hava ara yüzü, 
● ISI(Inter system interface) : Sistemler arası bağlantı ara yüzü,
● Data Port Interface: Veri terminalleri ile radyo ekipmanları arasındaki bağlantı ara yüzü,
● Host Data Interface: Diğer veri şebekelerine bağlantı ara yüzü, 
● Interconnect(PSTN) : Telefon şebekelerine bağlantı ara yüzü, 
● Network Management: Şebeke yönetimi.

Şekil-1: APCO25 Sistem Ara Yüzü
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Common Air Interface(CAI); TIA APCO25 Sistemi’nin en temel ara yüzü olan Common Air 
Interface (CAI) Şekil 2’de gösterilmiştir. CAI, değişik üreticilere ait telsizlerin herhangi bir APCO25 
Sistemi içinde haberleşebilmesine olanak sağlar [7]. Herhangi bir RF Alt Sistem üreticisi, kendi 
ürettiği telsizlerin özelliklerini arttırarak kendi RF Alt Sisteminde çalışmalarına izin verebilir.

Şekil-2: Common Air Interface [18] 

Data Peripheral Interface (DPI); Telsizler, üzerlerinde bulunacak bir port ile diz üstü bilgisayar, 
veri terminali veya çevre birimine bağlanabilir(Şekil-3). Bu açık ara yüzde desteklenen protokoller, 
sabit cihaz tarafında başka bir açık ara yüzde X.25, SNA (Systems Network Architecture) veya 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) bilgisayar şebekelerine şeffaf geçişi 
sağlamalıdır [6].

Şekil-3: Veri Terminali - Telsiz Arası Arayüz (DPI)

Inter System Interface (ISI); Bu ara yüz, geniş alan şebekelerinde RFSS’lerin (Radio Frequency 
Sub-System) birbirlerine bağlantısını tanımlamaktadır. ISI, endüstriyel standart protokoller 
kullanılarak, farklı teknolojileri FDMA (Frequency Division Multiple Access-Frekans Paylaşımlı 
Çoklu Erişim), microcell, TDMA (Time Division Multiple Access-Zaman Paylaşımlı Çoklu Erişim) 
kullanan farklı üreticilerin farklı RF (Radio Frequency) bandlarındaki haberleşme sistemlerinin 
birlikte çalışmasına izin verir [6].
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Telephone Interconnect Interface; Bu ara yüz, telefon şebekesi ile olan ara yüzü tanımlamaktadır. 
TIA APCO25 gereksinimleri hem analog hem de ISDN telefon ara yüzlerini destekler [6]. 

Network Management Interface; TIA APCO25, üreticilerden bağımsız tüm RF Alt Sistemlere 
uygun tek bir Network Management ara yüzü seçmiştir. Herhangi bir üreticiye ait RF Alt Sistem 
içinde, şebeke yönetimine ait aşağıda belirtilen 5 temel özellik tek bir Network Management sistemi 
ile yapılabilmelidir [8]. 

● Konfigürasyon Yönetimi,
● Hata Denetimi,  
● Güvenlik Yönetimi, 
● Performans Yönetimi, 
● Ücretlendirme Yönetimi.

Host and Network Interface; Bu ara yüz, veri şebekeleri ile olan bağlantıyı tanımlamaktadır.

3. APCO25 İÇİN ÖNERİLEN TEKRARLAYICI MERKEZİ SEÇİM ALGORİTMALARI 
ve SİSTEM MODELİ

APCO25 telsiz sistemi için tekrarlayıcı merkezi seçim algoritması baz istasyonlarının yükü hem de 
kullanıcıların sinyal karışım gürültü oranları göz önüne alınarak hücre seçimi gerçekleştirilmektedir. 
Önerilen hücre seçimi algoritması ile kullanıcılara daha iyi gürültü oranı değerleri sağlarken baz 
istasyonlarında ki dengeyi de sağlamaktadır.

Kamu güvenliği ve acil yardım kurumlarının normal, kriz ve afet zamanlarında haberleşme 
güvenlikleri ve kesintisizliği oldukça önemlidir. Telsiz kullanıcılarının yaratacak olduğu haberleşme 
trafiğini karşılayacak bir sistem çözümü olarak APCO25 telsizler ön plana çıkmaktadır. APCO25 
kablosuz iletişim protokolüdür ve kamu güvenliği kurumlarının sayısal radyo haberleşmesine olanak 
sağlar. 1989 yılında APCO (Association of Public Safety Communications Officials) yönetiminde 
özellikle yerel, eyalet ve federal kamu güvenliği haberleşmesi için geliştirilmiştir. Bu standart APCO 
Proje25 ya da P25 olarak da bilinir[9]. 

Kablosuz haberleşme ağlarında kullanıcılara verilen servis kalitesini artırmak için kullanıcıların 
hizmet alacakları baz istasyonu seçimini verimli bir şekilde gerçekleştirmek, sistem başarımı 
açısından önemlidir. Hücre seçim işlemi, her kullanıcının belli bir kalitede ve sürekli bir şekilde servis 
almasından sorumludur. Sistem yükünün dengelenmesinde ve buna bağlı olarak sistemin genel 
performansında önemli bir rol oynar. Hücre seçiminde ve hücre geçişlerinde sinyal gücü, mesafe, 
sinyal gürültü oranı (SNR), sinyal gürültü karışım oranı (SINR), bit hata oranı (BER), trafik 
yoğunluğu, öncelik ve servis kalitesi gibi parametreler ve bunların çeşitli kombinasyonları belirleyici 
rol oynar.  

Hücresel haberleşme sistemlerinde, hücre seçimi işlemi kullanılan mevcut algoritmalardan uzaklık 
tabanlı hücre seçim algoritmasında kullanıcı, uzaklık açısından en yakın baz istasyonuna bağlanır 
[10]. Alınan sinyal gücü (Received Signal Strength Indicator-RSSI) hücre bazlı seçim 
algoritmasında ise kullanıcı ölçtüğü en yüksek alınan sinyal gücüne sahip baz istasyonuna bağlanır 
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[8]. Bu iki hücre seçim algoritması, baz istasyonuna daha önce atanan kullanıcı yükünü göz önüne 
almaz. 

APCO 25 telsiz haberleşme sistemleri, kamu güvenliği ve acil yardım kurumları tarafından telsiz 
kullanıcılarının yaratacak olduğu haberleşme trafiğini ve afet durumlarında haberleşme ihtiyacını 
karşılayacak niteliktedir.

APCO 25 iki aşamadan oluşmaktadır:
Faz 1 ve Faz 2 
● Faz 1 radio sistemleri analog, sayısal ve karışık hibrid mod sisteminde çalışır. Kanal aralığı 

12.5 Khz’dir. Faz 1 sistemler Continuous 4 Level FM (CDFM) modülasyonu ile her 
sembol için 2 bit iletilerek 4800 baud’da 9600 bps kanal veri iletim kapasitesi 
sağlamaktadır [11].

● Faz 2, Zaman Bölmeli Çoklu Erişim (TDMA) tekniğine dayanır ve kanal aralığı 6.25 
kHz’dir [12].

Şekil 4’de gösterilen sistem modelinde, 5 adet iç içe geçmiş baz istasyonlarının kapsama alanları 
görülmektedir. Kullanıcılar bu bölgeye rastgele dağıtılmıştır. Baz istasyonları çalışma frekansları 
tekrarı, baz istasyonlarının dağılımına ve kapsama alanlarının kesişimine göre ele alınır. Temel 
yaklaşım komşu iki hücrede frekans tekrarı yapmamaktır.

Şekil-4: Sistem Modeli [12]

APCO25 sistemi için hücre seçim algoritmasının akış şeması Şekil 5’de gösterilmiştir. Öncelikle her 
bir k kullanıcısı, sistemdeki tüm u baz istasyonları için RSSI değerini elde eder. RSSI değeri şu 
şekilde hesaplanır:

RSSIu,k = EIRPu −PLu,k −BL−Sh−BdL+Gr −CL    (1) 
Denklem (1)’de, RSSIu,k, k kullanıcısının u baz istasyonunda ölçtüğü alıcı gücüdür. PLu,k, k 
kullanıcısı ve u baz istasyonu arasındaki yol kaybıdır. Yol kaybı, sinyalin alıcıya giderken izlediği 
yolda uğradığı kayıptır ve APCO25 sistemi için Hata yol kaybı modeli kullanılabilir. BL değişkeni 
bina kaybını, Sh normal gölgeleme etkisini, BdL insan kaynaklı body loss adı verilen kaybı, Gr alıcı 
anten kazancını, CL ise alıcı kablo kaybını temsil eder.
Baz istasyonunun EIRP(Effective Isotropic Radiated Power) değeri (2) numaralı eşitlik kullanılarak 
hesaplanabilir. 
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Denklem 2: 
EIRPu =Pt +Gt −CL.        (2) 

Denklem 2’de Pt verici gücünü, Gt verici anten kazancını ve CL verici kablo kaybını göstermektedir.
Elde edilen güçler arasından en yüksek RSSI değerine sahip baz istasyonu belli bir eşik değerini aşmış 
ve gerekli şartlar sağlanmış ise kullanıcı o baz istasyonuna bağlanır. Bu şartlar:

● O baz istasyonunun, fallback olmamasıdır. Fall- back durumu baz istasyonlarının ana 
merkezle olan bağlantılarının kopması durumunda meydana gelir.  

● O baz stasyonunun, hücre yükü açısından yeterl  kapas teye sah p olmasıdır. Baz 
istasyonlarının sahip olduğu kullanıcı sayısı ile orantılı olarak hücre yükü hesaplanır. u baz 
istasyonunun toplam kanal sayısı, Zu, şu şekilde hesaplanır: 
Zu = B (3) / ∆f        (3) 

B hücre başına düşen bant genişliğini ve ∆f kanal aralığını gösterir. u baz istasyonundaki ses ve data 
kullanıcılarının toplam kanal istekleri ise şu şekilde ifade edilir:

Fui+1 =Fui+Mk        (4) 
Fui u baz istasyonundaki kullanıcıların toplam kanal isteğini, Mk ise k kullanıcısının kanal isteğini 
gösterir. Ses kullanıcıları 1 kanal talep ederken, data kullanıcılarının 2 kanal talep ettiği varsayılmıştır. 
u baz istasyonunun, hücre yükü açısından yeterli kapasiteye sahip olması için;

Zu− Fui+1 >0 koşulunu sağlaması gerekmektedir.
Gerekli olan şartlar sağlanmadığı taktirde, bir diğer RSSI değerine sahip baz istasyonunun belli bir 
eşik değerini aşıp aşmadığı kontrol edilir. Eğer belirlenen eşik değerinin altında kalıyorsa, alıcı 
hassasiyeti değeri kontrol edilir. RSSI değeri, alıcı hassasiyeti değerinin üzerindeyse ve gerekli şartlar 
sağlanıyorsa, kullanıcı o baz istasyonuna bağlanır.

Şekil-5: APCO25 İçin Önerilen Tekrarlayıcı Merkezi Seçim Algoritması Akış Şeması
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Amaç, baz istasyonlarının sahip olduğu hücre yükü göz önünde bulundurularak kullanıcıların 
kendisine hizmet verebilecek baz istasyonuna bağlanmasıdır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Performans sonuçları elde edilirken seçilen benzetim parametreleri Tablo 1 ve Tablo 2’de ve Ankara 
ili Tekrarlayıcı Merkezleri lokasyonları Resim-1 de, sinyal seviye göstergesi Resim-2’de, Grafik-1’de 
telsizlerin kayıtlanma listesi, Grafik-2’de Telsizlerin kayıtlanma oranı ve Grafik-3’de İstenilen 
Düzeyde Kayıtlanma Oranları özetlenmiştir.

PARAMETRE APCO 25
Baz İstasyonunun Bant Genişliği 2 MHz
Verici Gücü 50 dBm (100 W)
Kanal Aralığı 12.5 kHz
Alıcı Hassasiyeti -116 dBm
Eşik Değeri -80 dBm
Baz İstasyonu Sayısı 5
Hücre Çapı 6 km
Bina Kaybı 16.5 dB
Toplam Kullanıcı Sayısı 242

Tablo-1: APCO25 Benzetim Parametreleri [9] 

Site Site Adı Kayıtlı Telsiz Cihazı Oranı (%)
Site 1 A*** 32 13,2
Site 2 Ç***** 149 61,5
Site 3 Ç******* 1 0,4
Site 4 D******** 2 0,8
Site 5 E****** 8 3,3
Site 6 H********** 18 7,4
Site 7 K***** 2 0,8
Site 8 K**** 8 3,3
Site 9 M********* 2 0,8

Site 10 M*********** 3 1,2
Site 11 N******* 4 1,6
Site 12 S******** 4 1,6
Site 13 S******** 1 0,4
Site 14 Ş************ 8 3,3

Tablo-2: Telsiz Kayıtlanma Listesi
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Resim-1: Ankara İli Tekrarlayıcı Merkezleri(Site)

Resim-2: Sinyal Kalite Göstergesi

Resim-1’de Ankara da bulunan 14 adet Tekrarlayıcı Merkezlerinin lokasyon bilgileri verilmiştir. 
Lokasyon yerleri belirlenirken coğrafi şartlar, telsizlerin kullanım adetleri, kullanım oranları, nüfus 
yoğunluğu gibi durumlar göz önüne alınmıştır. Resim-2’de sinyal kalite göstergesi dBm cinsinden 
kalite oranları gösterilmiştir. Eşik değerimiz -80 dBm olarak kabul edilmiştir. Grafik-1’de Ankara 
ilinde bulunan 242 telsizin hangi Tekrarlayıcı Merkezine kayıtlandığı grafik şeklinde gösterilmiştir. 
Grafik-2’de ise kayıtlanma listesi oranları verilmiştir. Grafik-3’de ise İstenilen düzeyde kayıtlanma 
oranları gösterilmiştir. Ses ve veri haberleşmesinde tekrarlayıcı merkezlerinin doluluk oranı önemlidir. 
Telsizler yapısı gereği RSSI değerini en yüksek aldığı ve en yakın baz istasyonu kayıtlanma olarak 
kendisi seçer. Ama RSSI değerini bir birim uzaklıkta daha müsait alması durumunda dengeli bir 
dağılım olacağı aşikardır.  
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Grafik-1: Telsizlerin Kayıtlanma Adeti

Grafik-2: Telsizlerin Kayıtlanma Oranı
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Grafik-3: İstenilen Düzeyde Kayıtlanma Oranları

Hücre seçim algoritmalar, SINR değerlerine göre karşılaştırıldığında önerilen hücre seçim 
algoritmasının uzaklık tabanlı hücre seçim algoritmasına göre daha iyi sonuç verdiği görülmüştür.
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Xülasə

Məqalə yabanı qida xammallarından funksional məhsullar istehsalında neyron şəbəkə 
metodikasından istifadə qaydalarına həsr edilmişdir. Hazırda sağlam qidalanma nəzəriyyəsinin 
araşdırılması, qida mühəndisliyi mütəxəssisləri qarşısında duran və həlli vacib sayılan problemlərdən 
hesab edilir. Optimal qidalanma nəzəriyyəsi bioloji aktiv qida əlavələrinin enerji və qida maddələrinə 
olan fizioloji tələbat normalarını dəqiqləşdirməklə, onlardan istifadə olunma qanunauyğunluqlarını 
əsaslandırır. XX əsrin sonlarında yaranan funksional qidalanma konsepsiyası orqanizmi vacib bioloji 
aktiv komponentlərlə təmin etməyi nəzərdə tutur. Lakin, funksional məhsulların nəzarətsiz istehlakı 
orqanizmdə müxtəlif pozuntulara səbəb ola bilər, bu isə qidalanma sisteminin düzgün qurulmasını 
tələb edir. Məlumdur ki, yabanı qida bitkiləri (itburnu, çaytikanı, yemişan, əzgil, zirinc və s.) 
vitaminlər, makro- və mikroelementlər, bioflavonoidlər, üzvi turşular, qida lifləri və bu kimi bioloji
aktiv maddələrlə zəngindir. Buna görə də yabanı xammalların emala cəlb edilməsi ilə bioməhsullar 
istehsalının həyata keçirilməsi, eyni zamanda funksional qidalanma konsepsiyasının reallaşdırılması 
üçün zəmin yaradır. Texnoloji proseslərin və funksional məhsulların resept kompozisiyalarının 
modelləşdirilməsində istifadə olunan xammalların xüsusiyyətlərinin işlənməsi üçün, süni neyron 
şəbəkəsinin (NŞ) yaradılması və istifadəsini nəzərdə tutan neyro-şəbəkə yanaşma metodunun tətbiq 
edilməsi məsləhət görülür. Neyro-şəbəkənin fəaliyyəti süni neyron şəbəkələri aparatlarının istifadəsinə 
əsaslanır. Qarşıya qoyulan vəzifələri həyata keçirmək üçün neyron-şəbəkə yanaşmasının 
reallaşmasının əsas mərhələləri kimi aşağıdakı addımları qəbul etmək olar: şəbəkəni öyrətmək üçün 
məlumatların hazırlanması; şəbəkənin yaradılması; şəbəkə təlimi; şəbəkə testi və şəbəkə 
modelləşdirməsi. Kompleks karbohidrat göstəricilərinə görə əldə edilmiş təcrübi məlumatlar əsasında 
kommersiya pektinləri istifadə edilmədən müalicəvi və adaptogen aktivliyi ilə üstünlük təşkil edən 
bioməhsul əldə etməyə cəhd göstərilmişdir. Yabanı meyvələrdən alınan bioməhsulların, aşağı və 
yüksək metoksilləşmiş polisaxaridlərdən ibarət pektin maddələrinə malik olduğu müəyyən edilmişdir. 
Neyron şəbəkəsi, bioməhsulun Pb2+ ionlarını udmasına dair eksperimental məlumatlar əsasında 
sınaqdan keçirilmişdir. Alınan nəticələrə əsasən demək olar ki, aktivləşdirilmiş pektinlər 
texnologiyasından istifadə edərək yabanı xammallardan alınan bioəlavələrdən hazırlanmış funksional 
bioməhsulda pektinin dozasını hesablamaq üçün neyro-şəbəkə modelləşdirilməsi metodikasının 
tətbiqi, yeni növ yüksək effektli profilaktik məhsulların yaradılmasına imkan verir. 
Açar sözlər: funksional məhsullar, yabanı qida xammalları, neyron-şəbəkə metodikası, optimal 
qidalanma. 

Summary 

The article is devoted to the rules of using neural network methodology in the production of 
functional products from wild food raw materials. Currently, the study of the theory of healthy 
nutrition is considered one of the most important problems facing food engineering professionals. The 
theory of optimal nutrition substantiates the regularities of the use of biologically active food 
supplements by specifying the norms of physiological demand for energy and nutrients. 
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The concept of functional nutrition, which emerged in the late twentieth century, aims to 
provide the body with important biologically active components. However, uncontrolled consumption 
of functional products can lead to various disorders in the body, which requires the proper 
establishment of the nutritional system. It is known that wild food plants (hips, sea buckthorn, 
hawthorn, pulp, barberry, etc.) are rich in vitamins, macro- and micronutrients, bioflavonoids, organic 
acids, dietary fiber and similar biologically active substances. 

Therefore, the implementation of bioproducts with the involvement of wild raw materials, as 
well as the implementation of the concept of functional nutrition. In order of  developing  the 
properties of raw materials used in the modeling of recipe compositions of technological processes 
and functional products, it is recommended to apply the neural-network approach, which involves the 
creation and use of an artificial neural network (NN). The activity of the neural network is based on 
the use of artificial neural network devices. 
The following steps can be taken as the main stages in the implementation of the neural network 
approach to implement the set tasks: preparation of data for network training; network creation; 
network training; network testing and network modeling. On the basis of experimental data obtained 
on complex carbohydrate indicators, an attempt was made to obtain a bioproduct with predominant 
therapeutic and adaptogenic activity without the use of commercial pectins. Bioproducts from wild 
fruits have been found to contain pectin, a low-and high-methoxylated polysaccharide. 

The neural network was tested on the basis of experimental data on the absorption of Pb2+ ions 
by the bioproduct. Based on the results, it can be said that the application of neuro-network modeling 
methods to calculate the dose of pectin in functional bioproducts made from wild raw materials using 
activated pectin technology allows the creation of new types of high-performance prophylactic 
products. 

Keywords: functional products, wild food raw materials, neural network methodology, optimal 
nutrition. 

GİRİŞ

Müasir dövrdə sağlam qidalanma sahəsində, xüsusilə də yalnız makronutriyentləri deyil, eləcə 
də orqanizm üçün vacib olan vitaminləri, mineralları və bioloji aktiv maddələri özündə birləşdirən 
çoxkomponentli tərkibə malik funksional qida məhsulları istehsalında bir ənənə mövcuddur. Belə qida 
məhsullarının istehsalı olduqca aktualdır, belə ki, tərkibindəki çoxsaylı və müxtəlif miqdarda olan 
qida inqrediyentləri hesabına insan orqanizmi normal həyat fəaliyyətinin və həyat funksiyalarının tam 
təmin edilməsinə nail olur. Bununla yanaşı, ətraf mühitin zərərli amillərinin mənfi təsirləri tənzimlənir 
və eləcə də insan orqanizminin immun qabiliyyətinin, o cümlədən COVİD-19 infeksiya virusuna qarşı 
müqavimət qabiliyyətinin yüksəlməsi baş verir [1-2].  

Müasir dünyada qida sənayesinin optimallaşdırılması istehsalın effektivliyinin 
yüksəldilməsini, xammal resurslarının səmərəliliyinin artırılmasını, qida xammalının emalı üçün 
texnoloji proseslərin təkmilləşdirilməsini, yeni unikal və yerli xammal mənbələrinin, xüsusən də
yabanı qida və dərman bitkilərinin istehsal proseslərinə cəlb olunmasını tələb edir [3]. Bu zaman 
funksional sağlam qida məhsullarının istehsal texnologiyalarının təkmilləşdirilməsində həm innovativ 
texnoloji proseslərin, həm də çoxkomponentli qida məhsullarının layihələndirilməsində neyron şəbəkə 
modelinin tətbiqi vacib rol oynayır [4]. 

TƏDQİQATIN MƏQSƏDİ

Yerinə yetirilən tədqiqat işinin əsas məqsədi, yabanı xammallardan (itburnu, çaytikanı, 
yemişan, əzgil, zirinc və s. meyvələr) alınan bioməhsullar əsasında istehsal olunan funksional qida 
məhsullarında tərkib inqrediyentlərinin miqdarının tənzimləməsini həyata keçirmək üçün neyron-
şəbəkə metodikasının sınaqdan keçirilməsidir.  
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TƏDQİQATIN OBYEKT VƏ METODLARI

Müasir zamanda balanslaşdırılmış qidalanma, adekvat qidalanma, optimal qidalanma və 
funksional qidalanma nəzəriyyələri ümumiyyətlə hamı tərəfindən qəbul edilir. Balanslaşdırılmış 
qidalanma nəzəriyyəsinə görə [5], insan orqanizmində qida maddələri və enerji balansı 
tənzimlənməlidir. Balanslaşdırılmış qidalanma konsepsiyası, qida rasionda mübadilə reaksiyalarının 
cəmini əks etdirən ayrı-ayrı qida maddələrinin nisbətlərinin təyin edilməsinə əsaslanır. 
Balanslaşdırılmış qidalanma formuluna əsasən, tamdəyərli qida rasionu (latın dilindən tərcümədə 
“ratio” – hesablama, “mera” – müəyyən bir müddət üçün müəyyən tərkibli qidanın bir hissəsi, payı) 
beş sinifdən ibarət qida maddələrini ehtiva etməlidir: enerji mənbələri (zülallar, yağlar, 
karbohidratlar); əsas aminturşuları; vitaminlər; əsas yağ turşuları; mineral elementlər. 
Balanslaşdırılmış qidalanma formuluna görə gündəlik enerji qəbulu norması 3000 kilokaloriyə 
bərabərdir. 

Balanslaşdırılmış qidalanma nəzəriyyəsinin inkişafında, bu nəzəriyyənin əsas fərziyyələrini 
nəzərə alaraq adekvat qidalanma nəzəriyyəsi meydana gəlir [6], yeni qaydalar nəzərə alınmaqla onları 
inkişaf etdirir, məsələn, qida məhsulları rafinə olunmamalı (təmizlənməməli) və ballast maddələrə 
malik olmalıdır; qida məhsulları mədə-bağırsaq sisteminin normal fəaliyyətinə kömək etməlidir; 
məhsulların tərkibinə, qəbulu sistematik və müntəzəm olan vitaminlər və mineral maddələr daxil 
olmalıdır.

Daha sonra adekvat qidalanma nəzəriyyəsinin inkişafında optimal qidalanma nəzəriyyəsi 
meydana çıxdı. Yeni yaranan bu qidalanma nəzəriyyəsinin əsas müddəaları bioloji aktiv qida 
əlavələrinin istifadəsini əsaslandırır, qidalanma stereotipi, qida məhsullarının çeşidi və seçilmiş 
qidalanma rejimi nəzərə alınmaqla enerji və qida maddələrinə olan fizioloji tələbat normalarını 
dəqiqləşdirir. Bu nəzəriyyənin əsas üstünlüyü onunla şərtlənir ki, o, insanın immun statusunda 
qidalanmanın rolunu nəzərə alır. 

XX əsrin sonlarında funksional qidalanma [7] konsepsiyası ortaya çıxdı – bu konsepsiya 
sayəsində insan orqanizmi yalnız faydalı maddələri qəbul edir. Bu zaman insan orqanizmi yalnız 
enerji və plastik materiallarla təminatlanmayıb, həm də xəstəliklərin əmələ gəlməsi riskini azaltmaqla 
və sağalma prosesini sürətləndirməklə konkret fizioloji funksiyaları optimallaşdıran vacib bioloji aktiv 
komponentləri mənimsəyir. Beləliklə, "sivilizasiya xəstəlikləri" kimi adlandırılan hipertoniya, ürək-
damar xəstəlikləri, şəkərli diabet, piylənmə, nevrozlar, əsəb pozğunluğu və s. kimi xəstəliklərin 
qarşısının alınması və müalicə vasitəsi olaraq qidaya yeni bir baxış formalaşdı. Sağlamlıq üçün 
fizioloji əhəmiyyəti təmin edən funksional qida məhsullarının xassələrinin formalaşmasının əsas 
cəhəti, ənənəvi analoqların resept tərkiblərinə, məhsulun qida matrisinin tipi, xüsusilə də onun tərkibi 
və xassələri nəzərə alınmaqla iddia edilən fizioloji effektin daşıyıcısı kimi qiymətləndirilməsi ilə təyin 
olunan, bir və ya bir neçə funksional qida inqrediyentinin əlavə olaraq daxil edilməsidir. Bu zaman 
nəzərə almaq lazımdır ki, hər bir konkret şəxsin öz fərdi xüsusiyyətləri var və funksional məhsulların 
nəzarətsiz istehlakı nəinki sağlamlığı möhkəmləndirməz, əksinə orqanizmdə yeni pozuntulara səbəb 
ola bilər. Buna görə də sağlam və müalicəvi-profilaktik funksional qida məhsulları istehsalçıları 
qarşısında həmişə qidalanma sisteminin düzgün qurulması kimi problemli məsələlər meydana çıxır və 
adətən, istehsalçılar sistemin optimal qurulmasına və onun öz funksional təsirini itirməməsinə 
çalışırlar [8-9]. Funksional məhsulların çeşidi olduqca genişdir: bunlara dənli bitkilərdən hazırlanan 
səhər yemələri, çörək-bulka, makaron və qənnadı məmulatları, turş südlü içkilər, meyvə şirələri 
əsasında hazırlanmış içkilər, bitki mənşəli ekstraktlar şamil edilə bilər. Funksional qida məhsulları 
yaradarkən xammalın kimyəvi tərkib göstəricilərini, qidalıq və bioloji dəyərini bilmək, eləcə də bitki 
xammalını emal etmək üçün səmərəli texnoloji proseslərdən istifadə etmək lazımdır. Bu bilikləri 
praktikada tətbiq edərək, arzu olunan müalicəvi və farmakoloji effekti təmin edən əvvəlcədən təyin 
olunmuş kimyəvi tərkibə malik funksional məhsullar yaratmaq mümkündür.

Bu baxımdan, son illərdə, müasir qida sənayesinin xammal bazasının genişləndirilməsi 
məsələsi, yerli yabanı qida və dərman xammallarının emala cəlb edilməsi hesabına çox aktual 
olmuşdur. Azərbaycan Respublikasında hər il yüksək məhsul verən və bənzərsiz bioloji aktiv 
maddələr spektrinə (vitaminlər, makro- və mikroelementlər, bioflavonoidlər, üzvi turşular, qida lifləri 
və s.) malik, insan orqanizminin immunitetini möhkəmləndirən və antioksidant qorunmasını 
yüksəldən   çoxçeşidli yabanı bitki xammalı ehtiyatları (itburnu, çaytikanı, yemişan, əzgil, zirinc və s.) 
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mövcuddur [10]. Bu xammal növlərinin digər bir xüsusiyyəti də tərkibindəki qida nutriyentlərinin öz 
aralarında bir-birləri ilə optimal nisbətdə olmasıdır ki, bu da onların yüksək bioloji aktivliyinə dəlalət 
edir. Yabanı qida və dərman xammallarının tərkibi, hər biri özünün altnövünə və fərdi 
xüsusiyyətlərinə malik minlərlə inqrediyentdən ibarətdir ki, bunlar da funksional-texnoloji, fiziki-
kimyəvi və orqanoleptiki xassələrinə görə fərqlənirlər. Xammalın texnoloji işlənməsi nəticəsində 
hüceyrə strukturlarının bütövlüyü pozulur, bunun nəticəsində aktiv vəziyyətdə olan və müxtəlif 
toxumalarda və kimyəvi komplekslərdə biokimyəvi dəyişikliklərə səbəb olan hüceyrədaxili fermentlər 
sərbəstləşir ki, bu da hazır məhsullarda, onlara spesifik dad, ətir, rəng və digər istehlak xassələri verən 
cəhətlərin formalaşmasını şərtləndirir. 

EKSPERİMENTAL HİSSƏ

Texnoloji proseslərin və funksional məhsulların resept kompozisiyalarının 
modelləşdirilməsində istifadə olunan xammalın bu xüsusiyyətlərinin işlənməsi üçün, süni neyron 
şəbəkəsinin (NŞ) yaradılması və istifadəsini nəzərdə tutan neyro-şəbəkə yanaşma metodunun [4] 
tətbiq edilməsi məsləhət görülür. Neyron şəbəkəsinin fəaliyyəti süni intellekt nəzəriyyəsinin inkişaf 
istiqamətlərindən biri olan süni neyron şəbəkələri aparatlarının istifadəsinə əsaslanır [11]. MatLab 
riyazi paketinin tərkibinə “Neural Networks Toolbox” (neyron şəbəkələri) paketi daxildir ki, bu da 
süni neyron şəbəkələri aparatlarının layihələndirilməsi, modelləşdirilməsi, öyrənilməsi və istifadəsi 
üçün vasitələrə malikdir. Qarşıya qoyulan vəzifələrin həlli üçün neyron-şəbəkə yanaşmasının həyata 
keçirilməsinin əsas mərhələləri kimi bunları ayırmaq olar: şəbəkəni öyrətmək üçün məlumatların 
hazırlanması; şəbəkənin yaradılması; şəbəkə təlimi; şəbəkə testi və şəbəkə modelləşdirməsi (müəyyən 
bir tapşırıq üçün). Neyron şəbəkələri dedikdə, insan beynindəki proseslərlə ümumi əlaqəli olan sadə 
bioloji prosesləri modelləşdirən hesablama strukturları başa düşülür.

Funksional məhsulların çoxkomponentli tərkibi layihələndirilərkən, kompozisiyanın 
funksional-texnoloji xüsusiyyətlərini proqnozlaşdırmaq və sinerji fenomenini nəzərə almaq lazımdır. 
Qida qarışığının ayrı-ayrı komponentlərinin – zülal, lipidlər, qida lifləri və digər birləşmələrinin rəftarı 
və texnoloji prosesin baş vermə şərtləri qiymətləndirilmədən, keyfiyyət göstəricilərinin uçotu 
mümkün deyildir. Məlum struktur-mexaniki xassələrə malik polisaxarid dispers sistemlərin 
yaranması, xüsusi məhsullar istehsalında olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir, xüsusən də müxtəlif növ 
pektin maddələrinin istifadəsi, müalicəvi profilaktik təyinatlı funksional məhsulların funksional-
texnoloji xüsusiyyətlərini (FTX) tənzimləməyə imkan verir.

Karbohidrat tərkibinə dair əldə edilmiş eksperimental məlumatlara əsaslanaraq (pektin 
maddələrinin kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinə vurğu edilmişdir) kommersiya pektinləri istifadə 
edilmədən müalicəvi və adaptogen aktivliyi ilə üstünlük təşkil edən bioməhsul əldə etməyə cəhd 
göstərilmişdir. Müəyyən edilmişdir  ki [12], yabanı itburnu, çaytikanı və əzgil meyvələrindən alınan 
bioməhsullar (ekstrakt, şirə, püre) aşağı və yüksək metoksilləşmiş polisaxaridlərdən ibarət olan   0,5 –
0,8 % (nəm kütləyə görə) pektin maddələrinə malikdir. Bu zaman, xüsusi hidroakustik ekstraksiya 
rejimlərindən istifadə etməklə pektin maddələri hidratlaşmış formada (aktivləşdirilmiş pektin) olur və 
ağır metal ionlarına qarşı yüksək kompleksyaratma qabiliyyəti ilə üstünlük təşkil edir. Müalicə kursu 
və profilaktiki terapiya zamanı pektinə malik preparatların ən uyğun doza kimi 2-4 qram təmiz pektini 
özündə birləşdirməli olduğunu nəzərə alaraq [13], yabanı xammallardan yuxarıda göstərilən 
bioməhsullar əsasında hazırlanan funksional çoxkomponentli məhsulun tərkibində pektinin lazım olan 
dozasını hesablamaq məqsədilə neyron şəbəkəsinin öyrənilməsi, bir vəzifə olaraq qarşıya 
qoyulmuşdur. Neyron şəbəkəsi, bioməhsulun Pb2+ ionlarını udmasına dair eksperimental məlumatlar 
əsasında sınaqdan keçirilmişdir. Yaradılan funksional məhsulun udma (sorbsiya) qabiliyyəti 1 qram 
pektinə birləşmiş qurğuşun ionlarının miqdarı ilə ifadə edilmişdir. Qurğuşun ionlarının udulmasının 
məhsulun resept parametrlərindən asılılığı öyrənilərkən məlum oldu ki, 1 saat ərzində Pb2+ ionlarının 
maksimal çıxarılması tarazlıq konsentrasiyasının 30,5 %-ni təşkil edir, bu da 1 qram pektinə 
hesablanmaqla 74,8 mq qurğuşun ionlarına bərabərdir.
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NƏTİCƏ 

Beləliklə, aktivləşdirilmiş pektinlər texnologiyasından istifadə edərək yabanı xammallardan 
alınan bioəlavələrdən hazırlanmış funksional bioməhsulda pektinin dozasını hesablamaq üçün neyro-
şəbəkə modelləşdirilməsi metodikasının tətbiqi, yeni növ yüksək effektli profilaktik məhsulların 
yaradılmasına imkan verir.
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Özet

Çimentolu kompozitlerin gevrekliğini her zaman sorun ve dezavantaj olduğunu bilinmektedir, Bu 
gevrekliği azaltmak ve minimuma indirmek için çimentolu kompozitlere lif ilavesi yapılmaktadır. 
Son yıllarda genel olarak yüksek dayanımlı betonların üretimi ve kullanımı yaygınlaşmıştır. 
Bunlardan biri olan tasarlanmış çimentolu kompozitlerdir (ECC). Bu kompozitlerin üretiminde farklı 
lifler kullanılabilmektedir. Bu liflerden birisi de oldukça sağlam, çekme ve gerilmeye dayanıklı olan 
çelik liflerdir. Bu çalışmada, çelik fiberlerin tasarlanmış çimentolu Kompozit üretimindeki 
kullanımının araştırılmıştır. Çelik lifler belirli miktarda hacimsel olarak %0, %2, %3 ve %4 oranlarla 
harcın içine katılarak ECC numuneler üretilmiştir. Üretilen numunelerde taze halde çökme yayılma 
deneyi ile işlenebilirlikleri belirlenmiştir. Standart küre tabi tutulan 28 günlük numuneler üzerinde, 
sertleşmiş deneylerden boşluk oranı, su emme belirlenmesi, ultrases deneyi ve eğilme deneyi 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçları incelendiğinde ECC'nin gevrek özelliğini azalttığı ancak fiziksel 
özeliklerinden boşluk oranı ve su emme oranını arttırdığı görülmüştür.
Anahtar kelimeler: çelik lif, çimentolu Kompozit, fiziksel özelik, mekanik özelik.

INVESTIGATION OF THE USE OF STEEL FIBERS IN THE 
MANUFACTURING OF DESIGNED CEMENT COMPOSITE 

Abstract 

It is known that the brittleness of cementitious composites is always a problem and disadvantage. 
Fiber is added to cement composites to reduce and minimize this embrittlement. In recent years, the 
production and use of high strength concrete has become widespread. One of these is engineered 
cement composites (ECC). Different fibers can be used in the production of these composites. One of 
these fibers is steel fibers that are very strong and resistant to tensile and tension. In this study, the use 
of steel fibers in designed cement composite production was investigated. ECC samples were 
produced by adding a certain amount of steel fibers into the mortar at 0%, 2%, 3% and 4% 
volumetrically. The workability of the produced samples was determined by the slump-spread test in 
fresh state. The void ratio, water absorption determination, ultrasound test and bending test were 
performed on the 28-day samples subjected to standard curing. When the results obtained were 
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examined, it was seen that ECC decreased the brittle feature, but increased the void ratio and water 
absorption rate from its physical properties. 

Keywords: steel fiber, cementitious composite, physical property, mechanical property. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde pek çok mega yapıda (Yüksek bina, köprü, tünel, vb.) artık yüksek performanslı 

betonlar kullanılmaya başlanmıştır. Normal betonların, yüksek dayanımlı ve dayanıklı betonların en 

büyük kusuru gevrek bir mekanik davranış sergilemeleridir. Gevrek davranış, betonun basınç 

dayanımı ne kadar yüksek olursa olsun betonun enerji yutma kapasitesini düşük seviyede tutmaktadır. 

İlerleyen beton teknolojisi betonu mükemmelliğe taşıyan bir çözüm olan lif donatılı betonu 

geliştirmiştir. Betona katılacak lifler, betonu gevreklik zaafından kurtarıp sünekliğe taşımakla 

kalmayıp, aynı zamanda basınç dayanımına ve betonun durabilitesine de katkı sağlamaktadır [1].

Farklı tip liflerle ECC'ler için farklı karışımlar yapılarak sonuçları karşılaştırılıp benzer 

davranışların elde edilmesi amaçlanmaktadır. Örnek olarak, yapılan bir çalışmada kontrol ECC 

numuneleri üç nokta eğilme testinden sonra tamamen kırılırken, naylon elyaf içeren kompozitler, 

birinci çatlağın ilerleyip ani kırılma yerine mikro çatlakların oluşması nedeniyle daha yüksek 

deplasmandan sonra kırılma elde edilmiştir [2]. Ancak PVA ECC örnekleri kadar esneklik elde 

edilememiştir. Lif katkısız çimentolu kompozitler çekme yüküne maruz kaldıklarında ani kırılma 

davranışı gösterirler. ECC'lerde ise kompozitlerin ani göçme yapmadan çoklu çatlak ile deforme 

olmaya başlaması en büyük özeliği olup, bu sayede yapı elemanı olarak kullanılmaları 

yaygınlaşmaktadır [3].

Yapılan bir çalışmada, çimento esaslı kompozitlerin çok erken yaşta bozulmaya başlaması 

sebebiyle tamir ve bakım durumunun söz konusu olması, mühendislik açısından büyük bir endişeye 

sebep olmaktadır. Bu yüzden, kendiliğinden iyileşme özelliğine sahip çimento esaslı malzemeler, 

uygulamada gelecek vaat etmektedir. Bu bağlamda, ECC mikromekanik tasarım kullanılarak 

minimize edilmiş lif içeriği ile birbirini izleyen benzersiz mikroçatlak davranışı ve çatlak genişlik 

kontrolü sebeplerinden dolayı kendiliğinden iyileşmeyi gerçekleştirmede büyük bir potansiyele 

sahiptir. Ayrıca, kendiliğinden iyileşme davranışının çoklu-mikro çatlaklı ECC için faydalı olduğu 

sonucuna varılmıştır. Mikromekanik olarak tasarlanan ECC’nin kendiliğinden iyileşme davranışı ve 

dolayısıyla altyapı için ideal bir malzeme olduğu sonucuna varılmıştır[4].

Yapılan başka bir çalışmada, ECC bir çok önemli özelliklere sahiptir. Bunlardan en önemlisi, yalın 

beton ve yüksek dayanımlı betonlara nazaran basınç dayanımı korurken sünekliği yüksek miktarda 

artışıdır. ECC'nin metal benzeri davranışı, yüksek lif içeriğine bağlı olmadan elde edilir, böylece 

yüksek malzeme performansı elde etmek için yüksek lif hacmine sahip fraksiyona ihtiyaç duyulan 

geleneksel bilgeliği ortadan kaldırır. Orta derecede lif içeriği (hacimce% 2 veya daha az) ECC'yi 

sahadaki inşaat projelerinin yürütülmesi veya tesis yapısal eleman üretimi için hazır hale getirebilir. 

Gerçekten de ECC, saha içi ön konsolidasyon döküm ve püskürtme, saha dışı önleme ve ekstrüzyon 
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dahil olmak üzere işleme yollarında esnekliğe sahip olduğunu göstermiştir. Orta derecede düşük lifli 

bir içeriğin korunması, ekonomik nedenlerden ötürü açıkça önemlidir[5].

Hem düşük maliyetli hem de çimentolu kompozitte iyi bir çekme dayanımı için araştırmacılar 

PVA kullanımı üzerinde durmuşlardır. Ayrıca PVA çevre dostu olması nedeni ile de yapı endüstrisi 

için oldukça cazip bir malzemedir. Tasarlanmış çimentolu kompozit üretimi için en çok tercih edilen 

elyaf tipi PVA elyaflardır [6].

ECC betonun çelik donatı ile birlikte nasıl bir davranış sergileyeceğini araştırılmışlardır. 

Sonuçlarda ECC matrisi ve çelik donatı arasında uyumlu bir deformasyon davranışı gözlemlenmiştir. 

Bu kombinasyon sayesinde enerji yutma kapasitesinde artış, enine donatı gereksiniminde azalma ve 

hasara dayanıklı inelastik deformasyon davranışı sağlanmıştır. Mineral kökenli bazalt lif içerikli 

karışımların eğilme dayanımları yalın betona göre % 9,5 artmıştır. Hacimce aynı oranda polipropilen-

polietilen Betona poliolefin lif katılması durumunda, eğilme dayanımı yalın betona göre % 17, bazalt 

ve kopolimer lif içerikli karışımlara göre ise % 7,5 artış göstermiştir. Çelik lif içeriği 35 kg/m³ olan 

karışımların yalın betona göre eğilme dayanımları % 23 artış göstermiştir. Çelik lif içeriği 20 kg/m³ 

olan betonların eğilme dayanımları 35 kg/m³ çelik lif içeren betonlara göre % 16 azalmıştır. Çelik lif 

içeriği 20 kg/m³ olan betonların eğilme dayanımlarında yalın betona göre % 4 artış olduğu 

belirlenmiştir [7].

Literatürdeki ilk ECC polietilen (PE) lifler kullanılarak hazırlanmıştır. Ancak günümüzde PE 

liflere daha ekonomik bir alternatif olan poli-vinil-alkol (PVA) lifler kullanılarak üretilen PVA-ECC 

üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Ancak PVA lifler kullanıldığında, lif-matris arasında PVA liflerin 

hidrofilik yüzey yapısından kaynaklanan güçlü bir kimyasal bağ oluşur. Bu durumda lifler gerilme 

altında matristen az miktarda sıyrılır ve belirli bir gerilme seviyesine ulaşıldığında koparak çoklu 

çatlak potansiyelinin azalmasına sebep olur. Söz konusu problemi çözmek için lif yüzeylerine farklı 

oranlarda kaplama yapılarak çimentolu matris ile lif yüzeyi arasındaki aderans optimize edilmiştir [17-

19]. Her ne kadar PVA lifler PE liflere kıyasla daha az maliyetli olsa da, lif maliyeti hala ECC’nin 

malzeme maliyetinin yaklaşık olarak %50’sini oluşturmaktadır [20].

Bu çalışmada, çelik fiberlerin tasarlanmış çimentolu Kompozit üretimindeki kullanımının 

araştırılmıştır. Çelik lifler belirli miktarda hacimsel olarak %0, %2, %3 ve % 4 oranlarla harcın içine 

katılarak ECC numuneler üretilmiştir. Üretilen numunelerde taze halde çökme yayılma deneyi ile 

işlenebilirlikleri belirlenmiştir. Standart küre tabi tutulan 28 günlük numuneler üzerinde, sertleşmiş 

deneylerden boşluk oranı, su emme belirlenmesi, ultrases deneyi ve eğilme deneyi yapılmıştır. 
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

2.1.Kullanılan Malzemeler 

Deneyde numuneler için kullanılan malzemeler; 42.5 Portland çimentosu, silis kumu, uçucu kül, 
süperakışkanlaştırıcı, içme suyu  ve çelik  liftir. Beton numunelerde kullanılan çimento, silis kumu, 
uçucu kül, kimyasal katkı ve karbon lif miktarı serilerde %2, %3 ve  %4 oranlarında hazırlanarak 
betonun fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir.

Deneyde kullanılmak üzere hazırlanan harç karışımında hidrolik bağlayıcı olarak kullanılan CEM I-

42.5/R tipi Portland Çimentosu (PÇ) TS EN 197-1 [10] standardına uygundur. 42.5 Portland 

çimentosunun 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
Uçucukül 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 işlenebilirliği arttırnak amacıyla kullanılan yüksek performanslı 

akışkanlaştırıcı beton katkı maddesi Sika Viscocrete SF-18 marka olup taze beton karışımında 

harçtaki bağlayıcı ağırlığının %0.77’si oranında kullanılmıştır. Yüksek performanslı akışkanlaştırıcı 

beton katkı maddesinin reaksiyona daha hızlı girebilmesi için harç karışımı içerisine suyla 

karıştırılarak aynı anda ilave edilmiştir. Beton katkı maddesinin kimyasal bileşimi Çizelge 2’de 

sunulmuştur.

Çizelge 2. Süper akışkanlaştırıcı katkı maddesinin teknik özelikleri

Kimyasal Yapı Modifiyepolikarboksilat 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)

2.2. Karışımların hazırlanması ve deneyler 

Deneyde kullanılmak üzere hazırlanan harçlarda bağlayıcı olarak çimento ve uçucu kül, agrega olarak 

silis kumu, su, süperakışkanlaştırıcı ve farklı oranında (%2, %3 ve %4) çelik lif kullanılmıştır.
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Çizelge 3. Karışım dizaynı

Bileşenler

Miktar (kg/m3)

%0 2% 3% 4%

cement 192.67 192.67 192.67 192.67

Silica sand 154 154 154 154

fly ash 231.33 231.33 231.33 231.33

Superplasticizer 2.5 2.5 2.5 2.5

water 151.33 151.33 151.33 151.33

Lif (fiber) 0 52 78 104

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 

3.1. Çökme deneyi

Betonun işlenebilirliğini belirlemek için çökme deneyi yapılmıştır. Numunelerin lif hacmine göre %2, 

%3 ve %4 sırasıyla 332, 320 ve 315 mm olarak çökme meydana gelmiştir. Buna göre %2 çökme 

miktarı yüksek diğerlerine göre, lif miktarı arttıkça çökme azalmaktadır. Çelik liflerin karıştırılırken 

karışımın dibine çöktüğünü görülmektedir bunun nedenini de liflerin ağırlığından kaynaklanmaktadır, 

aynı zamanda topaklanma meydana gelmektedir.

3.2. Su emme deneyi ve boşluk oranı

Çelik lif hacimsel olarak su emme yüzdesi olarak aşağıdaki şekil 1’e bakıldığında %2 en az su emme 

sahip olan numune %17,74 su emmiştir. En yüksek %3 olan numunedir yaklaşık %18,94 su emmiştir 

normal betona göre ancak %4 te azaldığını görülmüştür. Boşluk oranına bakıldığında şekil 2’ye 

grafiğe en az boşluk oranı %2 olan numune yaşklaşık%25.25, en fazla boşluk oranına sahip %3 olan 

numunedir yaklaşık olarak %28.05’ye bir boşluk orana sahiptir. Yalnız %4’te azaldığını görülmüştür. 

Bunun nedeni de liflerin iyi bir şekilde dağılmaması, dibe çökülmesi ve topaklanma meydana 

getirilmesidir. 
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Şekil 1. Çelik lif katkılı harçların su emme değerleri

Şekil 2. Çelik lif katkılı harçların boşluk oranı değerleri

3.3. Ultrases deneyi

Betona gönderilen sismik dalgalar beton ortamının doluluk oranı veya kompasitesi hakkında bilgi 

sağlamaktadır. Beton ortamında ölçülen ultrases geçiş hızının yüksek olması betonun dolu bir yapıda 

olduğunu gösterirken, düşük olması ise boşluklu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Şekil 3’e 

göre lif miktarı arttıkça ultrases geçiş hızı da azaldığını görülmüştür.
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Şekil 3. Çelik lif katkılı harçların ultrases geçiş hızının değerleri

3.4. Eğilme deneyi

Bükülme dayanımı veya parçalanma modülü olarak da bilinir), bir malzemenin dış liflerin çekme 

dayanımının ölçüsüdür.  Bu özellik, silindirik ya da prizmatik numunelere üç ya da dört noktada yük 

uygulayan düzenekler kurularak malzeme kırılana kadar yük uygulanmasıyla belirlenir.

Eğilme dayanımı elde etmek için dört noktada yük uygulayarak yapılmıştır, şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. 4 noktalı eğilme deneyi

Eğilme deneyinden elde edilen sonuçlar şekil 5’te gösterilmektedir. Grafiğe göre düşük eğilme 

dayanıma sahip olan %2 lifli katkı olan numunedir yaklaşık 7,59MPa olarak bulunmuştur diğer 

numunelere göre, %4 lifli katkı numuneyse yüksek eğilme dayanımına sahiptir yaklaşık olarak 9,6 

MPa olarak hesaplanmıştır. Lif artıkça dayanım arttığını görülmektedir, harçların karıştırılırken 

liflerin dibe çökmesi dayanıma etki ettiğini görülmüştür.
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Şekil 5. Çelik lif katkılı harçların eğilme dayanım değerleri

4. SONUÇLAR

Yapılan bu çalışma çelik liflerin farklı oranlarla tasarlanmış çimentolu kompozitlerdeki araştırılması 
sonucundaki elde edilen sonuçlar: 

Harçların karıştırılırken dikkatlice yapılması gerektiğini, çelik liflerin ağırlığından dolayı 
dibe çöktüğünü görülmüştür.
Çökme deneyindeki değerlere bakıldığında lif miktarı artıkça çökme değeri azaldığını 
görülmüştür.
Su emme ile boşluk oranın deneylerindeki elde edilen sonuçlara göre liflerin iyice 
karıştırılamadığından topaklaşma olayı meydana geldiğini gözlenmiştir.  
Ultrases deneyinden çıkan sonuçlara bakıldığında lif miktarı arttıkça ultrases geçiş hızı da 
azaldığını görülmüştür. 
Eğilme deneyinden elde edilen sonuçlara göre lif miktarı arttıkça dayanım arttığını 
görülmektedir.
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Abstract 

This article presents a new method for solving how a robot interacts with multiple people. The 
proposed method is based on a neural network that receives various stimuli (gaze, speech, posture, 
conversation accumulation, habituation, etc.), there is a competition between them to decide who to 
pay attention to. A technique has been developed that creates a conversation between different 
participants that reproduces the behavior of a person in a robot. This method works with the problem 
of the appearance and disappearance of several interlocutors from the robot's field of view. A robotic 
head was also developed and manufactured, which is integrated with the view control. Various 
experiments have been conducted with this robotic head integrated into the ROS architectural model. 
An algorithm is developed by quantifying the effect of distance and orientation on attracting people's 
attention, in addition to the inherent importance of each signal in communication based on the gaze 
behavior of a group of human participants. 

1.Introduction 

With the rapid development of robotic technologies, verbal robots will play a prominent role in 
the future of our world [1]. These robots are designed to interact closely with humans and have 
recently been used for a variety of applications, including education, therapy, and industry [2-4]. 
Accordingly, they should include offline capabilities for displaying socially acceptable behavior so 
that users feel comfortable interacting with them [1]. 

In research on the development and use of architecture for verbal learning assistant robots [5], 
this article presented the process of designing, calibrating, and evaluating a vision control system. 

This system, inspired by the work done in [6], takes into account some important nonverbal 
cues, as well as the speaker's location in interpersonal interactions, to automatically select a single 
gaze behavior response. In order to improve the proposed algorithms in [6-8], we not only modified 
the main goal selection formulations, but also quantified the impact of proxemics and user orientation 
in GCS. 

2 Background information and related work 
The term “Gaze " is often used as a movement of the head and eyes, by which the focus of a 

person's attention is moved to a specific goal. Eye gaze as a component of social interaction is an 
important nonverbal signal in social interactions, as people can infer the intentions of others from eye 
gaze [9]. Studies have shown that verbal robots that take advantage of the gaze control system are 
evaluated more positively by people [10]. 
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2. Methodology 

3.1 Hardware design of an automated verbal robot based on the "Inmoov" platform

Figure 1a, b shows a diagram of the developed 3D printed inexpensive verbal robot. The 
height of the robot is approximately 170 cm, which is similar to the normal height of an adult. This 
robot consists of two parts: the 3D printed front of the verbal robot, the 3D printed back of the verbal 
robot and the mobile base. The mobile base is made of iron and is driven by three 750 W motors. For 
a life-size verbal robot with strong mobility, this is very cost effective. 

As shown in Table 1, the verbal robot has 50 degrees of latitude, 27 motors, 25 servos with 
different loads and 3 center motors, specially designed for the electrical control of the 24V system, a 
16Ah lithium battery pack is installed in the mobile base, and provides all the electrical operation of 
the robot. 

Table 1. Degrees of freedom of verbal robot 
Part Degree of 

freedom
Motor
s

Right and left 
hand

30 10

Wrist 2 2

Elbow 2 2

Shoulder 6 6

Head 3 3

Waist 1 2

Mobile base 6 3

The advantages of the wheeled robot: they are faster, more stable, easy manageable, more efficient 
and can provide with more payload in implementation, more degree of freedom allows to move 
efficiently diagonally, right, left and forward, backward. 

Fig. 1.a) 3D printed front side of the verbal robot; b) 3D printed back side of the verbal robot 
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The verbal robot consists of 1-head, 2- shoulder, 3- face recognition device, 4- elbow, 5- torso, 6- 
hand, 7- arms, 8- platform for controlling the entire system, 9- omnidirectional mobile platform, 10- 
touch screen. 

The mobile platform contains three universal wheels, each wheel spaced 120 degrees apart to make 
the robot static and with three distinctive motor wheels to make the robot move. 

3.2. 3D printing front part of the verbal robot

The front side of the robot's body is completely 3D printed usage (PLA) plastic, which is a 
kind of biodegradable plastic and has no pungent odor. The 3D printer which we used has a working 
area of 200 * 200 * 300mm, which meets the requirements of the “InMoov” robot. The left and right 
modular hand has five fingers and a wrist joint. The fingers have 15 degrees of freedom (DOF) and 
are driven by five servo-MG996R through the wire. 

Each finger runs through two wires, one wire drives the number to return to straight, and the 
other wire drives the number to bend. Because there are 15 DOFs of left and right nimble hand 
modules, they are under a powered mechanical system. When the left or right hand grabs the object, 
the finger will convert the object automatically. For the wrist joint, another MG996R servo is needed 
to control back and forth rotation. 

The mouth and head rotate to the right and left with a total of 7 degrees of freedom. The left 
shoulder elbow module has 4 DOFs and this leads to the HS-805BB hi-tech servo. The arm and elbow 
module is symmetrical with the left arm and with the elbow module. The main module and the waist 
module are considered one module in our “Inmoov” robot because they are linked to the same control 
panel. The main module has 3 DOFs, while the waist module can be controlled by the Inmoov robot to 
tilt about 20 degrees.

3.3. Onboard equipment
As shown in Figure 4, the onboard equipment is installed in an automated system. In addition to the 
nested Mega Arduino, six verbal robot “Inmoov” modules are used to study human robot interaction 
problems.

Fig.2. Onboard equipment 
Figure 2 shows to increase the processing capacity, Jetson tx-1 CPU with 32G memory, 128G 

solid state drive is installed at the end of the robot. A PC running Linux and Robot Operating System 
(ROS) can communicate with the Mega Arduino via a serial interface. 

Fig. 3. Microsoft Kinect Sensor 
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Figure 3 shows a Microsoft Kinect sensor is incorporated into the robot's belly to sense the 
environment and interact with humans. Kinect connect to Jetson tx-1. Existing ROS libraries such as 
the openni startup are used to get information about the sensor. A 7-inch touchscreen is installed in the 
rear to provide additional feedback and interoperability. 

In order to meet the requirements of the robot for its use as a teaching assistant, a cognitive 
architecture was proposed [5]. The architecture consists of four main parts: Logic, Memory, 
Perception, and units of action. 

This software is designed to be modular to fit the hardware. The modular drive is easy to 
operate and maintain. The six modules have six control panels, and all of these six modules are 
connected and used in RS485 to communicate with the main Arduino Mega 2560. 

Fig. 4. Verbal robot control algorithm 

As we can see from Figure 4, when the robot is turned on, the system begins to initialize. After 
the whole system is connected to the robot modules with 50 degrees of freedom, it starts to move in a 
chaotic manner, and in parallel, the platform for controlling the entire system will have voice 
guidance, and in parallel it will read the motion sensor data. If there is movement, then the face 
recognition device recognizes the moving face of the person. Further, the personalization of the person 
begins and will conduct a dialogue with the person and a database is created for each person with 
whom the robot communicated. After the dialogue is over, the data is sent to the propulsion system. If 
the sensor does not recognize movement, then the robot goes into sleep mode. After sleep mode at a 
certain time, the entire system is turned off. 

Fig. 5. Verbal robot software architecture "INMOOV" 
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Figure 5 shows the proposed structure of the verbal robot software architecture. The software 
is divided into five layers, the user layer, the software module layer, the data processing layer, the 
communication layer, and the Executive layer. The user layer includes a function that directly 
interacts with the robot operator, touch screen, Kinect sensor, and web monitoring system. 

The software module layer consists of software modules for speech recognition, speech 
synthesis, face recognition, navigation modules and a chat bot that simulates a real conversation with 
the user, as well as a software module for gestures. There is a logical connection and intelligent 
control between them. In “INMOOV,” the humanoid robot Jetson-tx1, running Ubuntu and ROS act 
as the main controller and coordinator. Based on the rich ROS libraries, it becomes easier to get the 
human skeleton and other sensor information from the Kinect, camera, and microphones. The data 
processing layer consists of Jetson-tx1, which can receive commands from Kinect. The 
communication layer consists of Arduino Mega 2560 and six nested dispatcher modules. The 
executive layer consists of servo motors and 120 degree three motors. The RS485 has a simple
structure and can have many slave modules. In the RS485 network Arduino Mega, as the main 
computer and control panel of each module, serves as a computer. The main computer is responsible 
for the control command, for acquiring data and for executing the control signal. When the control 
panels communicate with the host computer, it follows the Modbus protocol, which uses the 
mechanism to eliminate communication errors. In this network, each control panel serves as a node, 
which has a different ID. ID can be configured using the onboard Dip Switch.

4. CONCLUSION

This article proposed a fully functional low cost 3D printed verbal robot using InMoov. The robot 
is based on the publicly available 3D printed verbal robot “InMoov”. A dispatcher in mechanical parts 
and an electrical power system has been developed, which makes all parts interchangeable. Jetson-tx1 
explores a new type of robot software technology. The verbal robot has a human-like structure as well 
as a variety of interactive patterns. The person can communicate with the touch screen and the Kinect 
sensor. The Kinect sensor plays a major role in learning progress. The robot has two mobile 
manipulators with DOFs.
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Abstract 

Although hybrid rockets have advantages such as safety, economy and ease of thrust control, 
they also have disadvantages such as low regression rate and therefore low thrust. This negativity 
can be overcome to some extent by using paraffin as a solid fuel. The main purpose of rocket 
engines is to reach the highest thrust. In general, this impulse depends on the O/F (oxidizer / fuel) 
ratio, the diameter of the oxidizer injector, the mass flow of the oxidizer and fuel, the length of the 
pre-combustion chamber, the length of the post-combustion chamber, the length and diameter of 
fuel, the length and shape of the convergent part of the nozzle, the length and shape of the divergent 
part of the nozzle, the ambient pressure, the combustion chamber pressure, the chemical components 
of the oxidizer and fuel. In this study, the effect of oxidizer/fuel ratio on thrust of a hybrid rocket 
engine which has optimum geometry and using liquid oxygen-paraffin propellant pair in literature 
was examined. Analysis of hybrid rocket engines for different oxidizer/fuel ratios were performed by 
using Ansys Fluent Package program which uses the finite volumes numerical method and Mach 
numbers and thrust at the exit of nozzle were obtained and compared these results.   

Keywords: Hybrid Rocket Engine, Numerical Method, O/F Ratio, Thrust, Mach Number 

INTRODUCTION 

Rockets are used especially in space studies and defense for military purposes. The 
classification of rocket engines is made according to the energy sources they use, their function, the 
type of vehicle they are used in, their dimensions, and the type of manufacture. The most widely 
used classification is the classification by fuel type. According to the type of fuel they use, rocket 
engines are divided into three groups as liquid fuel rocket engines, solid fuel rocket engines and 
hybrid rocket engines. 

In a rocket engine, the first goal is to get the highest thrust value. This thrust generally depends 
on the dimensions of the hybrid rocket engine, the size and shape of the nozzle, the mass flow rates 
of the oxidizer and its fuel, the oxidizer / fuel ratio, the ambient pressure and the combustion 
chamber pressure (Koçak, D.,2020).

Analytical solutions are impossible to reach for most of the problems in engineering 
applications. For these, approximate solutions based on numerical analysis methods and containing 
acceptable errors are used rather than exact solutions (Özdamar A, Koçak D., 2020). Computational 
fluid dynamics deals with solving these problems. Computational fluid dynamics is used in 
aerospace, automotive, biomedical, chemical processing, hydraulics, power generation, sports, 
marine industries. Computational fluids dynamics method is a method with less cost and less time 
loss compared to the experimental method. Although the experimental method can be repeated 
several times, it can be repeated continuously in computational fluid dynamics. The most known 
Computational Fluid Dynamics techniques; finite difference method, finite element method and 
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finite volume method. 

In this study, the thrust values of optimum geometry hybrid rocket obtained by using the 
rocket relations given in the literature and then improved by the numerical method will be examined 
by changing the O/F ratio. In this study, Ansys Fluent package program, which uses the finite 
volume numerical method. 

HYBRID ROCKET MOTORS 

Liquid fuel rocket engines use liquid oxidizers and liquid fuel. Often the oxidizer and the fuel 
are stored separately and transported to the combustion chamber. This situation causes liquid fuel 
rocket engines to be costly and complex (Cantwell, B., Karabeyoglu, A. and Altman, D. 2010). 

Solid fuel rocket engines are simpler than liquid rocket engines. However, due to the risk of 
explosion, extra safety precautions must be taken (Cantwell, B., Karabeyoglu, A. and Altman, D. 
2010). 

Hybrid rocket engines are preferred because of their safety and relatively simple structure. 
There are two types of hybrid rocket engines: the direct hybrid rocket engine and indirect hybrid 
rocket engine. Solid fuel and liquid oxidizers are used in direct hybrid rockets. Solid oxidizers and 
liquid fuel are used in indirect hybrid rocket engines 
(Stoia-Djeska and Mingireanu, 2017). 

A typical hybrid rocket engine basically consists of a combustion chamber, nozzle, oxidizer tank, 
fuel and injection valve (Figure 1). 

Figure 1. A typical configuration of a Hybrid Rocket Motor (Stoia-Djeska and Mingireanu, 2017)

More specific thrust is produced in hybrid rocket engines than solid propellant rocket engines. Since 
the fuel and oxidizer are not pre-mixed, the system is not explosive, so it is safer. However, it also 
has a disadvantage such as low regression rate (Cantwell, B., Karabeyoglu, A. and Altman, D). 

Fuels used in hybrid rocket engines; high density polyethylene (HDPE), hydroxyl terminated 
polybutadiene (HTPB), polyethylene (PE), polymethyl methacrylate (PMMA) and paraffin. Paraffin 
is preferred because of its high burning rate, low cost, safety features and low environmental effects 
compared to other fuels (Pal, Y., Raja, A. and Gopalakrishnan, K., 2020). O2, N2O, N2O4, HNO3,
gaseous oxygen (GOX), liquid oxygen (LOX) and H2O2 are mostly used as oxidizers. Liquid oxygen 
is the most preferred oxidizer due to its high storage density, better performance and ease of use. 

In hybrid fuel rockets, the gases formed as a result of the combustion of the fuel and oxidizer 
increase in velocity and create thrust as they are ejected from the rocket. The thrust value is obtained 
as a result of the given in the equation. ̇  is the mass flow rate of the gases at the combustion 
chamber nozzle outlet,  is the velocity of the gas at the nozzle outlet,  is the outlet pressure,  is 
the atmospheric pressure, and  is the nozzle outlet cross-sectional area (Sutton, G. and Biblarz, O., 
2017). 
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= ̇ + ( − )                                                       (1)  

The fuel ratio O/F is found by the ratio of the mass flow rate of the oxidizer to the mass flow rate of 
the fuel. This parameter is very important in determining the burning rate. When O/F is known, the 
mass flow rate of paraffin and mass flow rate of oxidizer can also be calculated from the total mass 
flow rate. These values are obtained by the following equations (Paccagnella, E., 2015): 

=  ̇̇                                                  
   (2)̇ = ̇ + ̇      

   (3)̇ = ̇                              (4)

THE EFFECT OF O/F ON THRUST 

The combustion equation of paraffin is found by the following equation: 

25 C2H4 + H2 +  75.5 O2 50 CO2  + 51 H2O    (5)

From this expression, the stoichiometric oxidizer-fuel ratio for paraffin is 3.43 as follows: / = = .. . = 3.43    

 (6) 

When the literature is examined, it is seen that the optimum oxidizing fuel ratio is 2-3 for paraffin 
(Cantwell, 2014; Sisi S and Gany A, 2015). 
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Figure 2. Relation between Isp and oxidizer-to-fuel ratio O/F (Cantwell, 2014) 

Figure 3. Theoretical C¤ vs O/F ratio for paraffin-N2O and paraffin-O2 systems, Pc = 6 
atm (Sisi S and Gany A, 2015). 

The components of the hybrid rocket engine are given in Figure 4. These are combustion chamber 
diameter (Dc), pre-combustion chamber length (Lpre), fuel length (Lp), post-combustion chamber 
(Lpost), length of the convergent part of the nozzle (Lcon), length of the divergent part of the nozzle 
(Ldiv), nozzle throat diameter (Db) and nozzle outlet diameter (De), injection hole diameter (Denj).

Figure 4. The components of the hybrid rocket motors 
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In a study in the literature, the basic equations used to determine the geometry of hybrid rocket 
engines were used, but as a result of the analysis made with the Ansys Fluent package program, it 
was seen that the default thrust value could not be reached at the beginning. For this reason, various 
analyzes were made by changing each of the parameters affecting the thrust value a few times, and 
the geometry with the highest velocity and thrust value formed the optimum rocket geometry. The 
dimensions of this rocket identified in the literature are given in Table 1 (Koçak, D., 2020):

Table 1.  The dimension of the optimum rocket given in the literature 

Dc

(mm)
Lpre

(mm)
Lp

(mm)
Lpost

(mm)
Lcon

(mm)
Ldiv

(mm)
Db

(mm)
De

(mm)
Denj

(mm)
O/F ̇ (kg/s)

70 35 90 20 80 40 9 32 2 5 0.073

In this study, this rocket was modeled in the Ansys Fluent package program. By changing the O / F 
ratios, the mass flow rates of the oxygen and the paraffin were calculated and combustion analyzes 
were carried out. The velocity and thrust values at the nozzle outlet obtained as a result of the 
analyzes were compared (Table 2). 

Table 2. The values obtained as a result of the analyzes by changing the O/F ratio 

O/F ̇  (kg/s) ̇ (kg/s) Velocity (m/s) Thrust (N)
0.3 0.0168 0.0562 3653 279.6
0.5 0.0243 0.0487 3690 282.5
0.8 0.0324 0.0406 3702 283.5
0.9 0.0346 0.0384 3701 283.4
1 0.0365 0.0365 3688 283.1

1.1 0.0382 0.0348 3602 275.7
1.2 0.0398 0.0332 3508 268.5
1.5 0.0438 0.0292 3251 248.8
1.9 0.0478 0.0252 2965 227.0
2 0.049 0.024 2886 221.6
3 0.055 0.018 2391 183.3
4 0.058 0.015 2343 179.7
5 0.061 0.012 2180 167.5
6 0.063 0.010 2085 160.1
7 0.064 0.009 2040 156.6
8 0.065 0.008 1993 153.0
9 0.066 0.007 1947 149.5

As can be seen from Table 2, it has been observed that when the O/F ratio is 0.8, the thrust and 
velocity at the nozzle outlet is maximum, and as the O/F ratio increases after 0.8, the velocity and 
thus the thrust at the nozzle outlet decreases. Graph of the change in thrust according to O/F is given 
in the Figure 4. 
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Figure 4. The thrust - O/F graph obtained as a result of the analyzes 

CONCLUSION 
In this study, the variation of thrust in a hybrid rocket engine with the optimum geometry given in 
the literature according to the O/F ratio was investigated. Studies in the literature have shown that 
the optimum O/F ratio is between 2-3. The stoichiometric O/f ratio was obtained as 3.43 and the 
optimum O/F value was determined as 0.8 as a result of this numerical study. As a future work, 
these analyzes will be carried out experimentally and compared within the scope of the currently 
ongoing Scientific Research Project. 
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Abstract

Due to the cost and complexity of liquid fuel rockets, the explosion hazard and the problems of 
thrust control of solid fuel rockets, it has been observed that hybrid rocket engines are preferred 
recently. In addition to the advantages of hybrid rocket motors such as being safe and economical and 
ease of thrust control, there are also disadvantages such as low regression rate. This disadvantage can 
be overcome to some extent by using paraffin as a solid fuel. The main goal in rocket engines is to 
achieve the highest thrust. Computational fluid dynamics deals with solving fluid dynamics and heat 
transfer problems using numerical methods. Numerical methods are preferred to experimental method 
due to they are cheap, they give fast results and they are suitable for solving problems at any scale. 
The most known Computational Fluid Dynamics methods are finite difference method, finite element
method and finite volume method. Viscous models, which are mostly used when solving a problem by 
numerical methods are turbulence model, laminar model and inviscid model. In this study, the effect 
of viscous models on thrust of a hybrid rocket engine which has optimum geometry and using liquid 
oxygen-paraffin propellant pair in literature was examined. Analysis of hybrid rocket engines for 
different viscous models was performed using the Ansys Fluent Package program which using a finite 
volume numerical method and the Mach number and thrust values obtained at the nozzle outlet were 
compared. 

Keywords: Hybrid Rocket Motor, Numerical Method, Thrust, Viscous Model 

INTRODUCTION 

Air defense systems consist of warplanes, missiles and rockets. The defense system that acts 
on the basis of reaction is called rocket, and the controllable rocket is called missile. Rockets are used 
in launching satellites, reaching space and defensive weapons. The power that drives the rockets is 
provided by rocket engines. Rocket engines are machines that need to move as fast as possible. 
Therefore, the design that will provide maximum thrust is targeted. Rockets have many types 
according to the type of fuel used. The most important of these are chemical rockets, nuclear rockets 
and electric powered rockets. Chemical rockets are also classified as solid fuel rockets, liquid fuel 
rockets and hybrid rockets (Table 1). The rocket engine is designed to provide a certain thrust and the 
thrust value must be determined after the design. 
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Table 1. Commonly Used Rocket Engine Types 

Rockets By Fuel Used
Chemical Rockets Nuclear Rockets Electric 

Powered 
Rockets

Solar Heated 
Rockets

Solid Fuel 
Rockets

Liquid Fuel 
Rockets

Hybrid 
Rockets

The rocket thrust value can be determined by 3 methods: experimental method, theoretical-analytical 
method and theoretical-numerical method (Table 2). For the experimental method, the rocket must be 
produced and the resulting thrust must be measured in time. In theoretical methods, first of all, 
differential equations describing rocket motion should be created. If these equations can be solved 
exactly, the result obtained is the theoretical-analytical solution. However, as in many natural 
phenomena, the differential equations describing motion in rocket motion can not be completely 
solved. In this case, the approximate solution of the differential equations of motion with the help of 
numerical methods is required. Although there are many numerical approximation methods used in 
practice, the most commonly used ones are the finite difference method, the finite element method and 
the finite volume method. 

Table 2. Methods for determining the thrust of a rocket 

Methods for determining the thrust of a rocket
Experimental Method Theoretical-

Analytical Method
Theoretical-Numerical 

Method

The basic principle in chemical-fueled rockets is that the fuel and oxidizer burn with a chemical 
reaction, the exhaust gas formed as a result of combustion creates thrust while being thrown from the 
rocket, and the rocket creates thrust in the opposite direction of the exhaust throwing direction. In the 
calculation of the thrust, six unknown quantities of the exhaust gas formed as a result of combustion, 
in the most general case, pressure, temperature, density and velocities in the three axes, must be 
determined according to time. Against these six unknowns, six equations have to be solved: a 
continuity equation, three conservation of momentum equations, a conservation of energy equation, 
and an equation of state. The solution of these equations constitutes the theoretical solution method. In 
this method, three assumptions can be made for fluid flow, largely dependent on the viscosity property 
of the fluid: inviscid flow, viscous-laminar flow, and viscous-turbulent flow (Table 3). 

Table 3. Fluid Flow Assumptions 

The Types of Flow
Inviscid Flow Viscous-Laminar 

flow
Viscous-Turbulent 

Flow

When the literature is examined, the two-equation turbulence model k-ω Shear Stress Transport (SST) 
(Durand J E and others, 2019) and the turbulence model activated in the simulations is the standard k-
ε is used in the numerical analysis of hybrid rocket engines (Lazzarin and Barato, 2013).
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In this study, the variation of the exhaust gas thrust of a hybrid rocket, which is obtained by using the 
optimum rocket relations given in the literature and then improved by the numerical method, with the 
assumptions of viscous-turbulent flow will be examined. In this study, Ansys Fluent package 
program, which uses the finite volume numerical method, will be used. 

HYBRID ROCKET MOTORS 

Production and transportation costs of liquid propellant rocket engines are very high. They also have a 
complex structure. In solid propellant rocket engines, extra safety precautions are required as they 
carry the risk of explosion during production, transportation and launch. In such rocket engines, after 
the combustion starts, the combustion cannot be stopped until the fuel runs out. Considering these 
disadvantages, it is seen that hybrid fuel engines are widely used today due to their safety and low cost 
advantages. It can be said that hybrid rocket engines have the performance of a liquid propellant 
rocket engine and have the simplicity of a solid propellant rocket engine. 

Hybrid rocket engines are divided into two as direct and indirect. While direct hybrid engines use 
solid fuel and liquid oxidizer, indirect hybrid engines use liquid fuel and solid oxidizer. Generally, 
HTPB (Hydroxyl terminated polybutadiene), HDPE (high density polyethylene) and paraffin are used 
as fuel in hybrid engines. O2, N2O, N2O4, HNO3, gaseous oxygen (GOX), liquid oxygen (LOX) and 
H2O2 are mostly used as oxidizers. In this study paraffin and liquid oxygen are used as fuel and 
oxidizer. 

Hybrid rocket engines consist of five basic components: the combustion chamber, the oxidizer tank, 
the injection valve, the fuel, and the nozzle. The oxidizer is sent to the combustion chamber with the 
help of the injection valve. In the combustion chamber, fuel and oxidizer interact and burn. The gases 
formed as a result of combustion are expelled by passing through the nozzle. Figure 1 shows a 
schematic representation of a typical hybrid rocket engine. 

Figure 1. A schematic representation of a typical hybrid rocket engine (Stoia-Djeska and Mingireanu, 
2017) 

Thrust can be defined in general terms as changing the state of motion of an object. Thrust serves to 
move a stationary mass or to change the intensity of motion of a moving mass. In rockets, the stored 
fuel and oxidizer burn to form gases, and the velocities of these gases increase with the nozzle effect, 
creating thrust. The following equation gives the thrust equation used in hybrid rocket engines 
(Sutton, G. and Biblarz, O., 2017): 
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= ̇ + ( − )       (1) ̇   is the mass flow rate of the gases at the combustion chamber nozzle outlet,  is the velocity of the 
gas at the nozzle outlet,  is the outlet pressure,  is the atmospheric pressure, and  is the nozzle 
outlet cross-sectional area. 

OPTIMUM HYBRID ROCKET MOTOR 

The main purpose of rocket engines is to reach the highest thrust under current conditions. In general, 
this thrust depends on the O/F Ratio, the diameter of the oxidizer injector, the mass flow rate of the 
oxidizer and fuel, the length of the pre-combustion chamber, the length of the post-combustion 
chamber, the length and diameter of the fuel, the length and shape of the convergent and divergent 
part of the nozzle, the ambient pressure, the pressure of the combustion chamber, the chemical 
components of the oxidizer and fuel. In a study in the literature, a rocket engine was designed using 
the basic equations used to determine the geometry of hybrid rocket engines and many analyzes were 
made by changing each of these parameters. As a result of the analyzes, it was aimed to reach the 
Mach number in the nozzle throat to 1 value and the highest velocity and thus the thrust at the nozzle 
outlet was achieved. In this way, a hybrid rocket with an optimum geometry was determined. The 
dimensions of this determined rocket are given in Table 4. 

Table 4. The dimensions of the optimum rocket given in the literature (Koçak, 2020)

Dc

(mm)
Lpre

(mm)
Lp

(mm)
Lpost 

(mm)
Lcon

(mm)
Ldiv

(mm)
Db

(mm)
De

(mm)
Denj

(mm)
O/F

70 35 90 20 80 40 9 32 2 5

FLOW MODELS ACCORDING TO THE EFFECT OF VISCOSITY 
Due to two adjacent fluid layers, they move at different speeds, while the slow one tries to slow 
down the fast one. This internal resistance to flow is measured by viscosity, which is a fluid 
property. Flows in which the effects of friction are significant are called viscous flows, while those 
in which the effects of friction are so small that they are negligible are called inviscid flows. 
Inviscid flow analysis neglect the effect of viscosity on the flow (Çengel, Y. and Cimbala, J.M., 
2015).  

Viscous forces brake the random movements of the fluid particles and cause the fluid layers to 
move parallel to each other. At large Reynolds numbers, the viscous forces are less effective than 
the inertial forces, and the fluid particles move randomly, and the layers of fluid particles cannot 
move parallel to each other. The Reynolds number in which the fluid layers start not to move 
parallel to each other is called the critical Reynolds number and is denoted by Recr. Although the 
critical Reynolds number varies according to the conditions of the studied flow, it is accepted as 
2300 for in-pipe flows and 5x105 for external flows on the plate. In in-pipe flows, laminar flow 
regime is accepted if Re < 2300, transition regime if 2300 < Re < 4000, and turbulent flow regime 
if Re > 4000 (Özdamar A, Koçak D,2020)

In Table 5, flow models are given according to the viscosity effect. 
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Table 5. Flow Models Based on Viscosity Effect 

Inviscid Viscous Flow
Laminar Flow Turbulent Flow

NUMERICAL ANALYSIS OF THE ROCKET ENGINE 
The hybrid rocket engine with optimum geometry given in the literature was modeled in Ansys 
Fluent package program. A 3D representation of this rocket is shown in Figure 2. 

Figure 2. 3D View of Hybrid Rocket Engine in Optimum Geometry

Analyzes of the modeled rocket were made according to various viscous- turbulent models. These 
viscous models are k-w turbulence model, and SST transition model. Viscous models were selected 
before starting the solution as shown in Figure 3 in the Ansys Fluent program. 
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Figure 3. Viscous model selection in Ansys Fluent Package program

As a result of each analysis, obtained Mach number at nozzle throat, Mach number at the outlet, 
pressure, temperature, density, flow rate values at the outlet were compared (Table 6). 
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Table 6. The values obtained as a result of the analyzes made by changing the Viscous model  

Viscous 
Model

k-w
turbulence 

(SST)

k-w
turbulence 
(Standard)

k-w turbulence 
(BSL)

Transition k-
kl k-w

Mach 
Number 
(Throat)

0.97 0.94 0.93 0.98

Mach 
Number 
(Outlet)

3.86 3.68 3.75 3.79

Velocity 
(m/s)

2195 1989 2180 2053

Temperature 
(K)

160 151 163 150

Pressure 
(Pa)

91686 90584 90934 92041

Mass Flow 
Rate (kg/s)

0.073 0.083 0.073 0.073

Density 
(kg/m3)

0.04 0.05 0.04 0.04

Thrust (N) 167.9 173.7 167.4 157.3

Iteration 
Number

3000 12000 3000 6000

The values obtained as a result of the analyzes shown in Table 6 are similar. However, in some 
models, it was observed that the result converged with too many iterations. SST k-w turbulence 
model and BSL k-w turbulence model can be preferred for fast and accurate solution. 

CONCLUSION 
In this study, the numerical solution of a hybrid rocket engine with optimum geometry obtained 
from the literature with various viscous models was made with the Ansys Fluent package program 
using the finite volume method. As can be seen from the results, the results obtained with the k-w
turbulence models are close. However, in some models it takes time to converge to the solution. In 
future studies, the SST k-w turbulence model and BSL k-w turbulence model, which can be solved 
with fewer iterations, will be preferred. 
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GİRİŞ

Hem kıyı hem de açık deniz alanlarındaki petrol ve doğal gaz kaynaklarının belirlenmesi, hem 
de deniz yapıları, denizaltı boru hatları, limanlar gibi mühendislik projelerinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli olan jeomorfolojik, jeolojik ve jeofizik araştırmalar, araştırma gemileri veya bu amaçlar için 
donatılmış küçük tekneler tarafından sürdürülürken, bu sırada kapsamlı insan emeğine ihtiyaç 
duyulur. Bu geleneksel yöntemde araştırmalar yapılırken, ölçümlerin doğruluğunun azalması, yönetim 
ve araştırma maliyetlerinin hızla artması, araştırma sürelerinin uzaması, can ve mal emniyetine 
yönelik risklerin yükselmesi gibi sakıncalar söz konusu olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, son yirmi 
yılda üniversitelerde ve araştırma topluluklarında, otonom veya insansız yüzey araçlarının 
(OYA/İYA) yoğun çalışmalarla geliştirildiğine tanık olmaktayız.

İnsansız Yüzey Araçları (İYA), denizlerin ve okyanusların derinliklerinden ayrıntılı 
oşinografik, sismik ve jeolojik veriler toplamak için önemli fırsatlar sağlar. İYA'lar için en önemli 
tasarım faktörü, araçların stabilite karakteristiklerini bozmadan maruz kaldıkları toplam direnç 
kuvvetlerini azaltmak ve sevk verimliliğini artırmaktır. Bir İYA'nın gövde toplam direncinin kesin 
tahmini, belirli bir motor güç gereksinimi aralığını ve dolayısıyla aracın çalışma rotasını belirlemede 
en temel faktördür. 

Bu çalışmada, tasarlanacak İYA'nın gövde direncini tahmin etmek için önce Begovic ve 
diğerlerinin (2015) çalışması ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmada, SWATH (Swath Waterplane 
Area Twin Hull) tekne konseptinin farklı hidrodinamik yönleri ele alınmış ve bu tasarımdan 
kaynaklanan avantajları ve kritik konuları tartışılmıştır. Ayrıca detaylı simülasyonlar yapılmış ve elde 
edilen simülasyon sonuçları, yapılan model havuz deneyleri ile doğrulanmıştır. 

Qian ve diğ. (2015), eğimli dikmeler (strut) ile küçük su hattı enkesit alanına sahip çift gövdeli 
(SWATH) bir tekneyi, sayısal ve deneysel yöntemlerle incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, 
teknedeki eğimli dikmelerin, dikey dikmelere sahip bir SWATH tekne ve bir katamaran ile 
karşılaştırıldığında, daha gelişmiş denizci özellikler sergilediğini göstermektedir. Alves ve diğerleri 
(2006) tarafından hazırlanan bir çalışmaya konu olan DELFIM isimli araç, deniz verileri toplamak ve 
denizaltındaki bir araç ile bir destek gemisi arasında akustik bir röle görevi yapmak için Institute for 
Systems and Robotics ve Instituto Superior Tecnico (Portekiz) tarafından geliştirilen otonom bir deniz 
yüzey aracıdır. Dunbabin ve diğ. (2009) tarafından hazırlanan başka bir çalışmada, iç sularda, 
göletlerde seyretme özeliğine sahip ve çeşitli su kalitesi özelliklerini ve sera gazı emisyonlarını 
ölçebilen yeni bir otonom deniz yüzey aracı incelenmektedir. 4,88 m uzunluğundaki güneş enerjisiyle 
çalıştırılan katamaran, ölçülmesi amaçlanan değerleri hareket halindeyken su sütunu boyunca 
toplayabilmektedir. Othman (2015) tarafından hazırlanan makalede, otonom deniz araçlarının çeşitli 
deniz koşullarında operasyon yapabilme yeterlilikleri ve bu araçların yaygınlaşmasına olanak tanıyan 
ileri teknolojiler tartışılmıştır. Codiga (2015) tarafından hazırlanan çalışmaya konu olan SCOAP adlı 
araç, kıyı boyunca ölçümler yapan, kıyı ve açık denizde çoklu disiplinli oşinografik incelemeler için 
tasarlanmış otonom bir katamaran tipi yüzey aracıdır. Bu deniz aracının, örnekleme gereksinimlerini 
karşılamak ve güçlü akımlar, karmaşık batimetri ve yoğun gemi trafiği gibi operasyonel zorlukları 
aşmak için tasarlanmış bir araştırma platformu olduğu, bu tip araçların bilimsel çalışmalarda, diğer 
tipteki örneklere kıyasla önemli bir maliyet avantajı sunduğu ifade edilmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, 1.000 m derinliğe kadar deniz dip yapısının ve denizlerin altındaki 
yerküre katmanının jeomorfolojik, jeolojik ve jeofiziksel yönlerini incelemek ve denizlerimizde 
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oşinografik araştırmalar yapmak için maksimum 10 kn hıza ve 2 kn operasyon hızına sahip olacak 
şekilde uygun bir insansız deniz yüzey araştırma aracı geliştirmektir. Bu aracın üzerine yerleştirilen 
yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar) ve tek ışınlı ses üreteci (single beam echo-sounder) ile 
elde edilen verilerin, karadaki iş istasyonundan gerçek zamanlı olarak izlenmesi sağlanacaktır. 
Böylelikle teknede personele ihtiyaç duyulmadan, yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu deniz tabanı 
morfolojik-jeolojik yapısını araştırmak ve haritalarını hazırlamak, inşaat ve işletme aşamalarında ise 
kıyı ve açık deniz sörveyleri yapmak mümkün olacaktır. İYA, belirli bir zaman aralığı içinde yüksek
enerji verimliliğiyle, çok düşük maliyetli operasyonlar yürütecek ve bakım-onarımı ise kolaylıkla 
yapılabilecektir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Genel olarak bir akışkan içinde hareket eden nesneler, Reynolds sayısına bağlı olarak iki 
bileşenden, yani viskoz basınç ve sürtünme direnci içeren viskoz direnç kuvvetine maruz kalırlar. Bu 
nesneler akışkanın serbest yüzeyinde yüzüyorlarsa, Froude sayısına bağlı olarak dalga direncine de 
maruz kalırlar. Bu nedenlerden dolayı insansız yüzey araçları, viskoz ve dalga direnci açısından uygun 
hidrodinamik forma ve yüzey özelliklerine sahip olmak zorundadırlar.

Tasarlanacak İYA, SWATH formunda bir tekne olduğundan, bu araştırmada yapılan HAD 
(Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, Computational Fluid Analysis; CFD) analizlerinin validasyonu 
için iki torpido formlu sephiye elemanı ile dört dikmeden oluşan bir SWATH tekne formu seçilmiştir 
(Şekil 1,2). Bu çalışmadaki tüm simülasyonlarda uygulanacak HAD yöntemini doğrulamak için, 
Begovic ve diğerleri (2015) tarafından yayımlanan eserdeki SWATH tekne modelinin eşdeğeri 
modellenmiş ve analiz edilmiştir (Şekil 1-5). Simülasyonlardan elde edilen sonuçlar, Begovic ve diğ. 
(2015) tarafından gerçekleştirilen bu tekne modelinin deneyleri ile doğrulanmıştır (Şekil 2-6). 
SWATH gemi modeli serbest deniz yüzeyinde çalışacağından, direncin üç bileşeni, yani sürtünme ve 
viskoz basınç ile dalga direnci eşzamanlı olarak ortaya çıkar. Şekil 3, SWATH gemisinin 
doğrulamada kullanılan modelini gösterirken, Şekil 4 ve 5, sırasıyla analiz edilen sistemin tanımlı 
analiz hacmini (domain) ve ağ yapısını vermektedir. Şekil 6, bu çalışmada gerçekleştirilen HAD 
analizlerinin sonuçları ile Begovic ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen deney sonuçlarının 
birbirleriyle çok iyi bir uyum içinde olduğunu göstermektedir. 

Şekil 1. SWATH tekne (Begovich ve diğ, 2015)
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Şekil 2. Begovich ve diğ. ait çalışmanın model deneyi 

Şekil 3.  Modellenen SWATH tekne 

Şekil 4. SWATH teknenin tanımlı analiz hacmi 
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Şekil 5. SWATH 
teknenin ağ modeli

Şekil 6.  SWATH tekneye ait test ve HAD analizinin toplam direnç sonuçları

Bu çalışmada, ağırlıklı olarak biyotaklit (biomimicry) yöntemi kullanılarak SWATH tekneye 
ait sephiye formlarının geliştirilmesinde olgun gagalı bir balina (ziphius cavirostris) formundan 
yararlanılmıştır, çünkü bu balinalar su altında çok iyi yüzücüdürler (Şekil 7). Biyotaklit veya 
biyomimikriyi araştırmasında açıklayan Genç (2013) çalışmasında şu tanımlamayı yapmaktadır: 
“İnsan, problemlerinin çözümü için esin almak (kimi zaman da taklit etmek) üzere doğanın işleyişini, 
modellerini, sistemlerini, süreçlerini ve bileşenlerini inceler. Bu incelemenin sonucunda yeni 
çözümler için ipuçları bulmaya çalışır.  …. biyomimikri, doğanın aklını (akıl sistematiğini) aramanın 
bilimidir”. Kuşkusuz, biyomimikri ve biyomimetik kavramları karıştırılabilmektedir. Kuday (2009) 
“biyomimikri biyomimetik alanından etkilenir, kullandıkları şeyler aynıdır, ancak aralarındaki tek fark 
biyomimikrinin bir tasarım anlayışı olarak kullanılmasıdır” demektedir. 

Bu bağlamda, bu araştırma kapsamında, Begovich ve diğ. tarafından tasarlanan iki torpido 
şeklindeki sephiye elemanına sahip bir İYA modeline (İYA-0) ek olarak, yukarıda ifade edilen gagalı 
balina formundan yararlanılarak, biyotaklit yöntemiyle ikinci bir sephiye formu geliştirilmiştir (İYA-
1) (Şekil 8-9). İzleyen aşama, bu modelin baş kısmı, bir elipsoid ile değiştirilerek formda 
iyileştirmeler yapılmış ve bu yöntemle İYA-2 tipi elde edilmiştir (Şekil 10). Farklı sephiye formlarına 
sahip tüm SWATH tekneler yaklaşık aynı uzunluklarda olup eşit deplasman hacimlerine sahiptir. Tüm 
İYA’ların detaylı HAD analizleri STAR CCM+ (Simulation of Turbulent Flow in Arbitrary Regions - 
Computational Continuum Mechanics, C++ based) ticarî yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiş ve 
elde edilen sonuçlar karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.
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Şekil 7. Gagalı balinanın modellenmesi (Ziphius Cavirostris) 

Şekil 8. Orijinal sephiye modeli (İYA-0) 

Şekil 8-11, SWATH teknelerin farklı sephiye elemanlarıyla, yani torpido şekilli ve olgun 
gagalı balina formu ile bu formun iyileştirilmiş versiyonundan oluşan modellerini ve analiz edildikleri 
tanımlı analiz hacimlerini (domain) göstermektedir. Böylece, İYA'ları bu farklı sephiye formları ile 
birlikte hidrodinamik olarak karşılaştırmak mümkün olmuştur. Gagalı balinalar, 11-12 km/h'lik azami 
hıza ulaşabildikleri için, farklı sephiye elemanlarına sahip tüm İYA'ların optimum hızları, birbirleriyle 
karşılaştırılabilmeleri amacıyla 5 m/s olarak belirlenmiştir (Naughton, 2012).
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Şekil 9. Gagalı balina modeli (İYA-1)

Şekil 10. Gagalı balinanın geliştirilmiş modeli (İYA-2)
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Şekil 11. İYA-2’ye ait domain

MODELLERİN ANALİZİ 

Begovich ve diğerlerine (2015) ait SWATH gemi konsepti kullanılarak uygulanan HAD 
yönteminin başarılı bir şekilde doğrulanmasından sonra, yukarıdaki bölümde ele alınan üç modelin 
tümü, STAR CCM+ "Shear Stress Transport k – ω türbülans modeli" (SSTKW) kullanılarak sayısal 
olarak analiz edilmiştir (Şekil 11-18). Çünkü, SSTKW modeli, türbülanslı kayma gerilmesinin taşıma 
etkilerini hesaplamak için değiştirilmiş bir türbülanslı viskozite formülasyonu ve algoritma 
içerdiğinden, bu modelleme türünün genellikle ters basınç gradyanı altında ayrışmanın (separation)
başlangıcını ve boyutunu doğru tahmin etmesi söz konusudur. Ayrıca bu model, cidara yakın 
bölgelerde standart k-ω türbülans modelini ve bununla birlikte cidara uzak bölgelerde ise 
dönüştürülmüş k-ε modelini etkinleştiren bir karışım fonksiyonunu içerdiğinden türbülans 
analizlerinde oldukça başarılı sonuçlar elde edilir (Menter, 1994; Gürsel ve Taner, 2019).

Tüm tasarımların STAR CCM+ yazılımı ile yapılan HAD analizlerinden elde edilen toplam 
direnç sonuçları, formları farklı olmakla birlikte her üç tasarımın da yaklaşık olarak aynı direnç 
kuvvetlerine maruz kaldığını göstermektedir (Şekil 18). Dolayısıyla, her üç modelin gövde 
yüzeylerinde nispeten benzer basınç ve son iki modelde (İYA-1 ve -2) benzer türbülanslı kinetik enerji 
dağılım alanları oluşmaktadır (Şekil 12-17). 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1193 June 1-2, 2021



Şekil 12. İYA-0 ait toplam basınç dağılımı

Şekil 13. İYA-1 ait toplam basınç dağılımı

Gagalı balinanın gövde formuna benzer şekilde, İYA-1'in sephiye elemanı aynı koşullar 
altında modellenmiş ve analiz edilmiştir (Şekil 7 ve 9). İYA-1 olarak isimlendirilen olgun gagalı 
balina formuna sahip sephiye elemanının baş kısmı elipsoid form ile daha da geliştirilmiş ve yeni 
sephiye elemanına sahip deniz aracı İYA-2 olarak adlandırılmıştır (Şekil 10). Şekil 12-18'den 
görülebileceği gibi, bu yeni formun toplam direnci, önceki forma (İYA-1) kıyasla yaklaşık % 3 
oranında ilk forma göre ise (İYA-0) % 13,5 oranında azalmış durumdadır.

Bu modellerin basınç ve türbülanslı kinetik enerji dağılım alanları, farklı türbülans dereceleri 
nedeniyle kıç omuzluk ve kıçta farklı derecelerde ortaya çıkmaktadır, ancak İYA-2'de bu dağılımların 
İYA-1'den daha iyileşmiş bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır (Şekil 15-18). Bu modelin kıç 
bölgesinde, diğer modellerin kıç bölgelerine göre önemli ölçüde daha az türbülans oluşmaktadır (Şekil 
17 ve 18). 
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Şekil 14. İYA-2’ye ait toplam basınç dağılımı

Şekil 15. İYA-0’a ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı

Şekil 16. İYA-1’e ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı
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Şekil 17. İYA-2 ait türbülanslı kinetik enerji dağılımı

Şekil 18. Tüm modellerin HAD analizlerinin toplam direnç sonuçları

SONUÇLAR

Bu çalışma, deniz dibinin jeomorfolojik, jeolojik ve jeofiziksel yapısı ile denizlerin altındaki 
yerküre katmanları ve bunun yanı sıra denizlerin oşinografik karakteristikleri üzerinde araştırmalar 
yapmaya elverişli bir insansız yüzey aracı formu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu aracın üzerine 
yerleştirilen yanal yüzey tarama sonarı (side scan sonar) ve tek ışınlı ses üreteci (single beam echo-
sounder) ile elde edilen verilerin, karadaki iş istasyonundan gerçek zamanlı olarak izlenmesi 
sağlanacak ve araçta personele ihtiyaç duyulmadan, yüksek çözünürlüklü ve üç boyutlu deniz tabanı 
yapısını araştırmak ve haritalarını hazırlamak, inşaat ve işletme aşamalarında ise kıyı ve açık deniz 
sörveyleri yapmak mümkün olacaktır.  Bu nedenle, tasarım formu olarak SWATH tekne tipi 
seçildiğinden uygulanacak HAD yöntemini doğrulayabilmek için Begovic ve diğ. (2015) tarafından 
geliştirilen SWATH tekne modeli belirlenerek, modellenip analiz edilmiştir. Bu çalışma kapsamındaki 
HAD analizlerinden elde edilen sonuçların Begovic ve diğ. (2015) tarafından gerçekleştirilen tekne 
modelinin deney sonuçları ile başarılı bir şekilde doğrulanmasının ardından, torpido biçimli (İYA-0), 
gagalı balina (ziphius cavirostris) formlu (İYA-1) ve elipsoid baş formu ile değiştirilmiş gagalı balina 
formlu (İYA-2) sephiye elemanları ile oluşturulmuş SWATH modelleri üzerinde simülasyonlar 
gerçekleştirilmiştir. Tüm modeller eşit ve 5,0 m3 hacimsel deplasmana sahip olup, ticarî bir yazılım 
olan STAR CCM+ kullanılarak aynı koşullarda analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar birbirleriyle 
karşılaştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, direnç karakteristikleri açısından geliştirilen İYA-2 formunun, 
İYA-1’e kıyasla yaklaşık % 3 oranında, baz form olan İYA-0’a göre ise % 13,5 oranında düşük 
değerlere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu özellik, teknenin enerji tüketim değerlerini azaltırken 
operasyon süresini de etkili oranda uzatabilecektir. Ayrıca İYA-2 aracının, önceki formlardan daha 
fazla hacim içermesi, motor ve ekipmanın yerleştirilmesi ve bakım ile onarımı açılarından önemli bir 
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üstünlük ortaya koymaktadır. Bunların dışında, bu yeni geliştirilmiş form, olası hidrodinamik 
fenomenler nedeniyle sephiye elemanları arasındaki mesafe açısından da optimize edilmelidir.
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Giriş
Gemilerin rutin planlı bakım faaliyetleri ve pervane, şaft, şaft yatağı, karina sac ve mukavemet 

elemanı deformasyonları gibi plansız arızaları sebebiyle havuza alınması işlemine havuzlama faaliyeti 
denilmektedir.  

Gemiler, havuzlama faaliyeti için yüzer ve taş havuzlara alınmaktadırlar (Şekil 1). Yüzer 
havuzlar, pontonlardan meydana gelen çelik bir yapı olup, bünyelerindeki tanklara su alarak belirli bir 
derinliğe dalarlar. Daha sonra havuzlanacak gemiler, çekici vasıtalarla manevra yaparak havuzlama 
projesinde belirlenmiş konumlarına getirilirler. İzleyen aşamada yüzer havuz balast tanklarına almış 
olduğu suyu pompalar vasıtasıyla boşaltarak çıkış vaziyetine geçer. Taş havuzlar ise, kıyı kesimlerde 
belirli bölge kazılarak oluşturulmuş, gemilerin giriş ve çıkışı için deniz tarafında kapak ile 
sınırlandırılmış beton yapılardır. 

Şekil 1. Gemilerin Yüzer (sol) ve Taş Havuzlarda Havuzlanması (sağ)

Tersanelerde sık uygulanan bir faaliyet olan havuzlama faaliyeti emniyet ve özellikle gemi 
stabilitesi açılarından hayatî öneme sahiptir. Geminin kızak hazırlığı aşamasından, gemi havuzdan 
çıkış manevrasına kadar geçen tüm aşamalarda emniyet tedbirlerine çok dikkat etmek gerekmektedir. 
Bu işlemler sırasında gerek gemi kaynaklı gerekse de havuz kaynaklı çeşitli kazalar oluşabilmektedir. 
Bu kazaların nedenleri aşağıdaki gibi gruplanabilir:

Geminin havuzda bulunduğu sırada, gemiye dışarıdan ağırlık transferi yapılması (ya da tersi) 
veya gemi içerisinde yük kaydırılması sebebiyle stabilite ve ağırlık dağılımının değiştirilmesi sonucu 
geminin meyil/trim yaparak, sabit olmayan yüklerin kayması ve alabora olması.

Geminin takarya diziliminin yanlış yapılması veya dayanım hesaplarının yapılmaması sonucu 
geminin meyil yaparak devrilmesi. 

Özellikle yüzer havuzlarda, havuz dalış veya çıkışında yanlış balast operasyonu yapılması 
sonucu havuzun kırılması.

Geminin havuza girişi veya çıkışı esnasında yapılan manevra hataları sonucu gerçekleşen 
kazalar. 
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Geminin havuzlama öncesi tanklarının gazdan arındırma işlemine tâbi tutulmaması veya 
havuzda bulunduğu periyotta gemide yanıcı-patlayıcı madde bulundurulması sonucu yaşanan yangın 
ve patlamalar.  

Gemilerin onaylı tüm tasarım ve inşa planlarının gemi yönetiminin elinde bulunmaması 
ve/veya tank planlarının ve göstergelerinin gerçeği yansıtmaması.

Özellikle geminin havuza giriş ağırlık dağılımı ve stabilitesinin gemi havuzdan çıkana kadar 
aynı kalması sağlanmalıdır. Bu hususlar göz ardı edildiğinde kaza riski kaçınılmaz olmaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı ülkemizde ve dünyada hafif ve ağır kazalar yaşanmıştır.

Literatür taraması
Gemilerin havuzlanması ile ilgili çok sayıda bilimsel yayın bulunmamaktadır. Konunun detaylı 

olarak ele alınmasında tersane tecrübelerinden de faydalanılacaktır. Bu kapsamda incelenen Alankaya 
ve diğ. (2015) “Gemilerde Stabilite ve Havuzlama” kitabında havuzlama süreci, havuzlama öncesi 
yapılması gereken işlemler ve tüm havuzlama periyodunda adım adım uyulması gereken tedbirlere 
değinilmiştir.  Dry Dock şirketinin yayımlamış olduğu “Dock Master Training Manuel (2005)”de 
havuzlama süreçleri, takarya yükleme ve dayanım hesapları, stabilite hesapları, gemilerin havuz 
üzerindeki yük dağılımı, havuzun su transfer operasyonu detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

Biran (2003) “Ship Hydrostatics and Stability” isimli kitabında ve T. Yılmaz (2019) “Gemi 
Mühendisliği El Kitabı”nda gemilerin yaralanma sonrasında durumlarının sağlıklı bir şekilde analiz 
edilebilmesi için yaralanmanın gemi üzerindeki etkilerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulamıştır. 
Yaralanma sonucu gemilerde oluşan enine ve boyuna stabilite değişimleri ele alınmış ve bu 
değişimlerin iyi bilinip, zamanında müdahale edilmesinin gemilerin kurtarılabilmesi için son derece 
önemli olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca farklı gemi tipleri için hem borda yaralanması, hem de dip
yaralanması senaryolarında yaralı stabilite hesapları yapılmıştır. Türk Loydunun yayımlamış olduğu 
“Askeri Gemi Kuralları Tekne Yapısı ve Donanımı (2015) Cilt-5”de askeri gemiler için hasarlı 
durumdaki stabilite detayları ile birlikte sunulmuştur. Burada yaralı stabilite hesaplarını doğrudan 
etkileyen bölmeleme, yük durumu, yaranın derinliği ve büyüklüğü faktörlerine değinilmiştir. Gemi 
yaralı durumdayken meylettirici ve düzeltici kuvvet ve moment kollarını hesaplarken rüzgâr, serbest 
yüzey etkisi vb. faktörlerin dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, havuzlama 
kazalarını ve gemilerin kaza anındaki hareketlerini analiz edebilmek için, yaralı stabilite durumlarını 
iyi bilmek gerekmektedir. 

Metot 
Bu çalışma kapsamında araştırmalar yapılırken, tecrübelerden ve yayımlanmış kitaplardan 

faydalanılmış olup, gerçekleşmiş kaza analizlerinin bir kısmında tersane çalışanları ile röportajlar 
yapılmış, gazete ve dergi dökümanları kullanılmıştır. Araştırmada havuzlama süreçlerine kısaca 
değinilerek, gerçekleşen ve haber, bilgi ve fotoğraflarına ulaşılan kazalar ele alınmıştır.

i. Gemilerin Havuzlanması
Gemiler, raspa, boya, tekne sörveyi, şaft sörveyi gibi rutin planlı bakım faaliyetleri ile pervane, 

şaft, şaft yatağı, karina sac ve mukavemet elemanı deformasyonları gibi plansız arıza sebepleriyle 
havuzlanmaktadırlar. Gemiler tiplerine göre maksimum iki ile üç yıl arasında değişen periyotlarla 
havuz onarımına tâbi tutulmaktadır. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’ne (SOLAS) göre 
ticarî gemiler beş yıllık periyotlarda iki kez havuz bakımına tâbi tutulmak zorundadır ve tekne sörvey 
süreleri 36 ayı geçmemelidir. Bu da ticarî gemilerin maksimum 3 yıl süre içerisinde havuz bakımına 
alınması gerekliliğini doğurmaktadır. Askerî gemiler için bu süre ise gemi tiplerine göre bir ile iki yıl 
arasında değişmektedir. Gemilerin havuzlanması konusunu üç ana başlıkta inceleyeceğiz.
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Örnek Bir Gemiye Ait Endaze Resmi Üzerinden Havuzlama Projesi Oluşturulması ve Takaryaların 
Dayanım Hesabı

Havuz onarımına tâbi tutulacak gemilerin birçoğu havuzlama planına sahipken, bazı eski 
gemilerde havuzlama planı bulunmamaktadır. Halihazırda gemide bulunan havuzlama planının 
geminin havuzlanacağı havuza uygun olmaması veya havuzlama planının bulunmaması durumunda 
endaze planı kullanılarak havuzlama planı hazırlanır. Havuzlama planını hazırlarken, takaryaların 
geminin dolu postalarına denk gelmesi sağlanmalı ve takaryalar üzerine isabet eden yük 
hesaplanmalıdır. Basma yükünün, emniyetli ve dayanım sınırının altında kaldığı teyit edilmeli, eğer 
basma yükü dayanım sınırını aşıyor ise, ekstra takarya eklenmelidir. Örnek olarak, havuzlama planı 
bulunmayan “Fire Boat” adlı gemi için endaze planı kullanılarak havuzlama planı hazırlanmıştır.

Fire Boat adlı geminin havuzlama planı hazırlanırken öncelikle omurganın oturacağı merkez 
blok yüksekliği belirlenmiştir. Bu yükseklik, omurgaya raspa ve boya uygulanması sırasında işçilerin 
rahat çalışmasını mümkün kılacak şekilde belirlenmelidir. Merkez blok yüksekliği için, eğer geminin 
omurga seviyesinden aşağı doğru inen hayli derin  sonar, salma, pervane vb. bir takıntı mevcut değil 
ise, 1500 - 1700 mm arası bir değer belirlenir. Daha sonra merkez blok ve yan bloklar dolu postalara 
denk gelecek şekilde konumlandırılır. Yan bloklar konumlandırılırken, yalpa omurgası, parakete kılıcı 
gibi takıntılar mevcut ise dikkat edilmelidir. Yan blok yarı genişlikleri de belirlendikten sonra, 
geminin endaze planı kullanılarak yan blok üzerine konulacak ağacın eğimi belirlenir. Böylece 
havuzlama planı kabaca oluşturulmuş olur. En son olarak merkez ve yan bloklar üzerine birim alana 
düşen tonaj hesaplanır ve ağacın maksimum dayanım sınırını aşıp aşmadığı kontrol edilir. Gemilerde 
genel olarak üç birim yükün merkez blok, bir birim yükün ise yan blok tarafından taşındığı kabul 
edilir. Fire Boat gemisi için takarya dayanım hesabı Denklem 1-6’da verilmiştir:

Hesaba konu olan geminin deplasman tonajı  ∆=340 ton olarak alınmıştır. Merkez blok basma 
tonajı (WMerkez) ile merkez blokta birim alana düşen basma tonajı (PMerkez) sırasıyla Denklem 1 ve 2 
aracılığıyla belirlenir. = ∆                                                                      (1) =                                                                 (2) 

Denklem 2’deki AMerkez ifadesi merkez blok basma yüzey alanı olup, Denklem 3 yardımıyla belirlenir. 
Bu denklemdeki nTkry takarya sayısını, lTkry ve bTkry ise sırayla takaryaların boyu ve genişliğini ifade 
etmektedir. Örnek hesapta bu değerler aşağıdaki gibi belirlenir.= ∙ ∙                            (3)           = 15 ∙ 700 ∙ 182 = 1.911.000 = 1,911                    = ∙, = 133 /                                

Yan blok basma tonajı (WYanBlok) ile yan blokta birim alana düşen basma tonajı (PYanBlok) sırasıyla 
Denklem 4 ve 5 aracılığıyla belirlenir. = ∆                                                                        (4) =                                                                 (5) 

Denklem 5’deki AYanBlok ifadesi yan blok basma yüzey alanı olup, Denklem 6 yardımıyla belirlenir. Bu 
denklemdeki nYnTkry  yan takarya sayısını, AYnTkry ise yan takaryaların yüzey alanını ifade etmektedir. 
Örnek hesaptaki ilgili değerler aşağıda verilmiştir.= ∙                         (2.6)           = 8 ∙ 600 ∙ 300 = 1.440.000 = 1,44                    = ∙ , = 59 /                                 

Sırayla çam ve meşe dolgunun maksimum basma dayanım değerleri ise sıraylaç = 161 / 2 ve       ş = 215 / 2 

olarak verilmektedir.
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Yukarıdaki takarya dayanım hesabına göre merkez blokta m2’ye düşen tonaj, 133 ton/m2 ve yan 
blokta m2’ye düşen tonaj, 59 ton/m2 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler maksimum çam ve meşe 
dayanım değerleri altında olduğundan havuzlama planı, emniyetli bir ağırlık dağılımına sahiptir.

Şekil 2. Fire Boat Gemisine Ait Endaze Planı Üzerinden Hazırlanmış Havuzlama Planı

Havuzun ve Geminin Dalışa Hazırlanması
Gemiler havuza alınmadan bir hafta öncesinde tersane ve gemi tarafından hazırlıklara başlanır. 

Havuzlama mühendisi gemiden havuzlama planını ister, eğer yok ise havuzlama mühendisi ve tersane 
tarafından endaze planı üzerinden havuzlama takarya planı hazırlanır. Bu uygulama önceki bölümde 
yapılmıştır (Şekil 2). Daha sonra havuzlama mühendisi havuzlama planını kullanarak, merkez ve yan 
takaryaların konumlarını havuz üzerinde belirler. Kızakçı işçilerle birlikte takaryaların belirlenmiş 
konumlara konulmasını ve ağaç yüksekliklerinin ayarlanmasını sağlar (Şekil 2). İşlemler bittikten 
sonra havuzlama mühendisi, havuzlama planı doğrultusunda ölçüleri tek tek kontrol eder ve eksik 
veya hatalı bir husus var ise düzelttirir. Takarya kontrolleri tamamlandıktan sonra havuzlama 
mühendisi havuz güvertesi üzerinde bulunan yüzebilecek veya yer değiştirerek havuzlama emniyetini 
riske sokabilecek malzemeleri kontrol eder ve çıkarttırır. Bu işlemler esnasında havuz personeli de 
havuzun mekanik aksamlarını (valfler, pompalar, jeneratörler vb.) kontrol eder ve faal olduğunu 
onaylayarak havuzlama mühendisine bildirir. Daha sonra havuzlama mühendisi dalış derinliğini 
hesaplayarak, havuz personeline bildirir. Dalış derinliği hesabı Şekil 3’de gösterilmiştir. Böylece 
tersane tarafından yapılması gereken hazırlıklar tamamlanmış olur.

Şekil 3. Dalış Derinliği (d1+d2+d3+d4) 
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Dalma derinliği, geminin havuzlama planındaki en yüksek takarya yüksekliği (d1), yaz şartlarında 0,3 
m, kış şartlarında ise 0,5 m kabul edilen emniyet payı (d2), geminin omurgası altında bulunan 
takıntıların (sonar domu, salma, pervane vb.) derinliği (d3) ve geminin havuzlama öncesi draft değeri 
(d4) toplanarak elde edilir (Şekil 3). 

Geminin havuzlanması öncesinde gemi personeli tarafından yapılması gereken hazırlıklar 
kapsamında, öncelikle gemi sorumlusu, stabiliteyi etkilemeyecek şekilde gemi tanklarındaki yakıtı ve 
diğer yanıcı maddeleri gemiden boşaltır. Gemi ilgilisi havuzlama öncesinde geminin meyilsiz 
olmasını sağlar ve gemi boyunun yüzde 1’ini aşmayacak şekilde trimini ayarlar. Gemi bünyesinde 
bulunan hareket edebilecek malzemeler gemi personeli tarafından sabitlenir. Havuzlama öncesinde 
eğer mevcut ise, katodik koruma sistemi kapatılır. İlgili gemi personeli tarafından tüm denize iştirakli 
valfler kontrol edilir ve çalışır durumda olduğundan emin olunur. Böylece gemi havuzlamaya hazır 
hale gelir. 

Tüm yapılması gereken işlemler ve kontroller geminin havuzlanmasından önce yapılacak olan 
havuzlama toplantısında konuşulur. Ayrıca toplantıda geminin havuzlanmasında risk teşkil edebilecek 
tüm etmenler değerlendirilmelidir. Havuzlama toplantısı sırasında geminin ilgili personeli (baş 
mühendis, ikinci mühendis) geminin havuz öncesi deplasman tonajı ve stabilite durumunu havuzlama 
mühendisine bildirir ve hesaplar birlikte kontrol edilir. Daha sonra Tablo 1’de verilen kontrol listesi 
doldurulur. Karşılıklı tüm hususların tam olduğuna mutabık kalındıktan sonra toplantı sona erer.

Tablo 1. Havuzlama Kontrol Listesi 
No İşlem Evet Hayır

1. Tankların doluluk durumu ve ağırlıkları, draft, havuzlama anındaki deplasman 
bilgileri, yetkili gemi personeli tarafından stabilite kitabına göre hazırlanmış 
mıdır?

2. Tankların doluluk oranı serbest yüzey etkisi yaratmayacak şekilde midir? 
(Tam dolu veya boş)

3. Baş/kıç draft arasındaki farkın gemi tam boyuna oranı %1’i geçmekte midir? 
4. Havuza giriş/çıkış öncesi, cihaz ve sistemlerin deniz bağları kontrol edilerek 

eksikler tamamlanmış mıdır?
5. Personel geçiş yolları neta mıdır?
6. Gemi bünyesinde serbest, askıda yük var mıdır?
7. Tüm personele havuzlama faaliyetinin riski ve uyulması gereken kurallar 

hakkında bilgi verilmiş midir?
8. Havuzlama işlemi esnasında tüm kapı, kaporta ve lumbuzlar kapalı durumda 

bulundurulabilecek midir?
9. Havuzlama işlemi öncesi gemi dahilinde onarım için açılan ve kapatılmayan 

peç var mıdır, gemi sızdırmazlığı tam mıdır?
10. Acil aydınlatmalar faal midir?
11. Tankların menhol kapakları kapalı mıdır?
12. Geminin alabora olacağı meyil açısı 30 dereceden fazla, GM’i pozitif ve 25 

cm’in üzerinde midir?
13. Merkez takaryalar aynı hatta mıdır?
14. Havuzlama resmine göre yan takaryaların gemi boyuna konumu olması 

gereken yerde midir?
15. Yan takarya yükseklikleri ve yarı genişlikleri kontrol edilmiş midir?
16. Havuzun dalma derinliği hesaplanmış ve havuz personeline bildirilmiş midir?
17. Geminin sancak, iskele ve boyuna yerinin ayarlanacağı şaküller kontrol 

edilmiş midir?
18. Havuz kreynleri sabitlenmiş midir?
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19. Havuz güvertesi neta mıdır?
20. Kızak güvertesinde yüzebilecek veya dalış faaliyetine mâni olacak malzeme 

var mıdır?
21. Geminin takaryalara oturma/yüzme derinliği hesaplanmış mıdır?

Geminin Havuzdan Çıkışı
Havuz onarımı tamamlanan gemilerin havuzdan çıkarılması öncesinde yapılması ve kontrol 

edilmesi gereken birtakım işlemler mevcuttur. Öncelikle havuzdan çıkış operasyonundan bir gün 
önce, tersane personeli ve gemi ilgili personelinin katılımı ile havuzdan çıkış toplantısı düzenlenir. Bu 
toplantıda giriş toplantısında konuşulan konulara ek olarak, gemide havuz sürecinde ağırlık değişimi 
olup olmadığı teyit edilir. Eğer ağırlık değişimi olmuş ise, bu ağırlığın meyil, trim ve GM (metasentrik 
yükseklik) değerine olan etkisi hesaplanır. Eğer gemiye ağırlık giriş veya çıkışı olmuş ise, meyil 
değerinin sıfır olması, trim değerinin gemi boyunun %1’inden az olması ve GM değerinin pozitif ve 
25 cm’den yüksek olması gerekmektedir. Özellikle güncel GM değeri, geminin stabilite kitapçığından, 
güncel deplasman ve draft değeri kullanılarak grafikten okunmalı ve uygun olduğu onaylanmalıdır. 
Toplantıda son olarak, Tablo 1’de belirtilen kontrol listesi doldurularak, geminin havuz çıkışına hazır 
olduğu konusunda taraflar mutabık kalır ve toplantı sona erdirilir.

Havuz çıkış hazırlıkları toplantı sonrası tamamlanır ve son gün sabahı tekrar kontrol edilir. 
Havuz çıkış işlemine ait hazırlıkların tamamlamasının akabinde, gemi sahil bağlantıları (deniz suyu, 
tatlı su, pis su ve elektrik bağlantıları) sökülür, dört adet açmaz halat ve iki adet çapraz halat havuza 
giriş pozisyonunda olduğu gibi havuz ile gemi ırgat ve babalarına bağlanır. Daha sonra havuz dalışa 
başlar. Gemi takaryalardan kurtulmadan yani yüzmeden 0,5 metre dalma derinliği öncesinde havuz 
dalışı durdurulur ve gemi jeneratörleri çalıştırılarak karina, kiniştin valfi ve denize iştirakli diğer tüm 
valflerin sıdırmazlık kontrolleri yapılır. Gemi tarafında herhangi bir problem olmadığı teyidi 
alındıktan sonra dalışa devam edilir. Bu esnada gemi yüzene kadar sürekli meyil kontrolü yapılır ve 
bir meyil değişimi olması durumunda havuzlama mühendisine ivedi bilgi verilmesi gerekmektedir. 
Dalma derinliğine gelindiğinde çekici vasıtalar havuz içerisine alınır ve gemiye aborda olurlar. Çekici 
vasıtaların yerini alması akabinde halatlar çözülür ve gemi düz bir hatta kalmak kaydıyla havuzdan 
çıkartılır. Böylece bir geminin havuzlama süreci tamamlanmış olur.

ii. Gemilerin Havuzlanması Sırasında Gerçekleşen Kazaların Analizi
Gemilerin havuzlanması esnasında gerek gemi kaynaklı, gerekse de havuz ile tersane kaynaklı 

problemlerden ötürü kazalar oluşabilmektedir. Bu bölümde geçmişte yaşanmış olan kaza örneklerini 
inceleyecek ve analiz edeceğiz. Gemilerin havuzlanması esnasında yaşanan kazaları, gemi kaynaklı 
problemler sonucu yaşanan kazalar ve havuz ve tersane kaynaklı sorunlar sonucu yaşanan kazalar 
olarak iki ana başlıkta gruplandırabiliriz. 

Gemi Kaynaklı Problemler Sonucu Oluşan Kazalar
Gemilerin havuz girişi ve çıkışı esnasında, Tablo 1’de verilen kontrol listesindeki gemi tarafını 

ilgilendiren hususlarda eksiklik veya hata olması sonucunda oluşan kazaları, gemi kaynaklı 
problemler sonucu yaşanan kazalar olarak adlandırabiliriz. Bu tip kazalar genel olarak, gemini 
tanklarının tam dolu veya boş olmaması sonucu oluşan serbest yüzey etkisi, geminin bünyesindeki 
hareket edebilecek teçhizatların sabitlenmemesi, gemi kaporta ve lumbuzlarının kapalı durumda 
olmaması, geminin özellikle su altı kısmından ağırlık çıkarılması sonucu düşük GM’e sahip olması, 
havuzlama faaliyeti öncesi geminin meyle veya gemi boyunun %1’inden fazla trime sahip olması gibi 
sebeplerden ötürü ortaya çıkmaktadır. Bu kaza tipine örnek olarak Delta gemisi ile INS BETWA 
gemisinin havuzlanması sırasında oluşan kazaları inceleyeceğiz. 
Delta gemisi 2014 yılında havuz inişi esnasında sancak tarafa alabora olmuştur. Delta gemisinin 
aşağıdaki maddeler sebebiyle alabora olduğu değerlendirilmektedir:
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Geminin düşük dizayn GM değerine rağmen redüktör donanımının sökülmesi ve güncel GM 
değerinin 0,15 m olmasına rağmen geminin havuzlanmasına karar verilmesi. 

Gemi havuz periyodunda iken gemiden, jeneratör sökümü ve kritik balast tankının boşaltılması 
şeklinde iki ağırlık azaltımının yapılması ve havuz inişi öncesinde tekrar yerine konmaması.

Geminin havuz inişi esnasında, iskele tarafa 11 derece meyil yapması akabinde geminin 
GM’inin negatif ve kararsız stabiliteye sahip olduğu bilinmesine rağmen, geminin sancak tarafındaki 
balast tankının doldurularak yük alınması.

Gemi bünyesinde bulunan ve meyil esnasında hareket edebilecek teçhizatların sabitlenmemesi.

Geminin havuz inişi esnasında kaportalarının ve menhollerinin kapatılmaması.

İNS BETWA gemisi 2016 yılında havuz inişi esnasında iskele tarafına devrilmiştir. Hindistan 
Donanma Tersanesindeki İNS BETWA taş havuz kazasının aşağıdaki maddeler sebebiyle oluştuğu 
değerlendirilmektedir:

Gemiden teçhizat sökümü yapılması ve çıkan ağırlıklar bakımından sancak-iskele dengesine 
dikkat edilmemesi. Yani geminin sancak tarafından daha fazla ağırlık çıkartılması.

Taş havuzun deniz suyuyla doldurulması esnasında gemi yüzmeden önce, açık unutulmuş ve 
emniyete alınmamış bir borda valfinden geminin iskele tarafına deniz suyu dolması. 

Taş havuzun deniz suyuyla doldurulması esnasında, suyun yaratmış olduğu deplasmanın ve ilk 
iki maddenin de etkisiyle geminin iskele tarafına meyil yapması, iskele yan takaryalarının kayması ve 
geminin iskele tarafındaki desteğin tümüyle boşa çıkması.

Havuz veya Tersane Kaynaklı Problemler Sonucu Oluşan Kazalar

Gemilerin havuz giriş ve çıkışı ile havuzda kalmış oldukları periyot içerisinde, havuz dalış 
veya çıkışı esnasında balast tanklarına yanlış balast operasyonu uygulanması, iki veya daha fazla 
geminin aynı anda havuzlanması durumunda gemilerin havuz üzerindeki ağırlık dağılımına dikkat 
edilmeden yanlış yerleştirilmesi, takaryaların diziliminin veya takarya dayanım hesabının yanlış 
yapılması gibi sebeplerden ötürü oluşan kazaları havuz veya tersane kaynaklı problemler sonucu 
yaşanan kazalar olarak adlandırabiliriz.  

2019 yılında Tuzla tersaneler bölgesinde, bir tersanede oluşmuş olan bir yüzer havuz kırılması 
kazasını bu kaza tipine örnek olarak verebiliriz. Tuzla tersaneler bölgesinde gerçekleşmiş olan yüzer 
havuz kazasında havuz ortadan ikiye bölünmüş olup, aşağıdaki maddeler sebebiyle oluştuğu 
değerlendirilmektedir:

İki geminin aynı anda havuzlanması ve bu gemilerin havuz içi yerleşim planları ile mukavemet 
hesaplarının yanlış/eksik yapılması.

Dalmış olan havuzun, yükselmesi esnasında gerekli tanklara balast yükünün paylaştırılmaması 
ve sonuç olarak yanlış balast operasyonu.

Yüzer havuzun eski ve bakımsız olması, mukavemet elemanlarının ve kaplama sacının 
korozyona uğramış olması.
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Sonuç
Bu tip kazaların tekrar oluşmaması, can ve mal kaybına sebep olmaması için, tersanelerde 

havuzlama operasyonları esnasında emniyet tedbirleri maksimum seviyede ve istisnasız uygulanmalı, 
stabilite ve mukavemet hesapları detaylı ve hatasız bir şekilde yapılmalıdır.  Aşağıdaki KONTROL 
LİSTESİ her aşamada gözden geçirilmelidir.

Takaryaların üzerinde doğru pozisyonlama, 

Yeterli GM değerine ulaştıktan sonra havuzlama,

Hareketli her donanımın ve sistemin sabitlenmesi,

Her aşamada ağırlık dengelemesi,

Her aşamada balast dengelemesi,

Kapalı tutulması gereken vana ve kapaklarının açılmaması,

Havuzlamadan sonra çıkarılan ağırlıkların çıkış öncesi yerine sabitlenmesi.
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Abstract  

This study evaluates soil micronutrients status in Nigerian Northern Savanna. The 

study was conducted in a former forest reserve Guga, Kaduna State. Five agricultural land use 

types were selected while soil sample from a long-standing fallow was used as the control. 

The selected land use types are: orchard of mango plot, fallow land, grazing land, irrigated 

plot and rain-fed plot. Soil samples were taken from both top soil (0-l5cm) and sub soil (15-

30cm) layers and were analyzed for six micronutrients elements: iron (Fe), manganese (Mn), 

cupper (Cu), zinc (Zc), boron (B) and molybdenum (Mo). Extractable metals were determined 

by double acid method while analysis of variance (ANOVA) was used to test the levels of 

significance of the elements at 0.05. The results obtained showed adequate or excessive in 

some plots on the status of: Fe, Cu, Mn and Zn while the status of B and Mo are deficient. 

Land uses are significantly differentiated either in both or in one of the two soil layers. Soil 

micronutrients showed little variation in the sub-soil across the land uses. The need to 

formulate organo-mineral amendments that would improve soil properties is therefore 

suggested.

Keywords: Soil, Micronutrients, Land use, Savanna, Zaria. 

Introduction  

Nutrients essential for plant growth are categorized as micronutrients and macronutrients. The 

micronutrients are just as essential as macronutrients but are required by plants in very small 

amounts for growth and development. There are eight essential micronutrients (iron, zinc, 

copper, manganese, boron, molybdenum, chloride and nickel) plus others that are considered 

to be beneficial (sodium, silicon and vanadium). The micronutrients play vital role in gene 

expression, biosynthesis of protein, nucleic acids, growth substances, metabolism of 

carbohydrates and lipids through their involvement in various plant enzymic systems and 
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other physiologically active molecules (Rangel, 2003). Micronutrient deficiency in crops is 

reflected by different symptoms (Adhikary et al., 2010; Das, 2000) and expressed in different 

forms, depending on the specific element (Marschner, 2012). 

Some studies on micronutrients status of Nigerian savanna soils have revealed deficiency 

(Lombin, 1985). The depletion of micronutrients in Nigerian savanna soils has resulted from 

intensively cultivated soil with high nutrient-demanding crops, highly weathered rocks and 

leaching.  Mustapha and Loks (2005) reported that the use of new high yielding crop 

varieties which are nutrient demanding have unravelled micronutrient deficiencies in some 

Nigeria Savanna soils. This is because, availability and uptake of micronutrients are 

affected by the presence of the macro-nutrients present in soil inputs due to either negative or 

positive interactions (Fageria, 2001) and this calls for caution in indiscriminate use of 

macronutrients-borne fertilizers.  

Generally, the natural concentrations of metals in soils tend to remain low depending on the 

geological parent material composition (Shan et al., 2013). Anthropogenic inputs, including 

excessive use of agrochemicals and manure in agricultural soils contribute to an increase of 

the content of some toxic heavy metals such as Pb, Ni, Cr, and Zn (Nicholson et al., 2003; Lu 

et al., 2012). Addition of organic and mineral fertilizers to soil can create a beneficial 

interaction between macro and micro elements, thus supplying optimum levels of needed 

micronutrients. This has been reported to improve crop yield, quality and plays key role in 

maintenance of soil productivity (Akande et al., 2006). 

Understanding changes in soil quality has become very essential especially in this era where 

food security has been of global concern (Carter et al., 2004). Knowledge of variations and 

distribution of soil nutrients is vital for refining the effects of agriculture on environmental 

quality (Cambardella et al., 1994).  

This study was carried out to evaluate the micronutrients status of soils under five agricultural 

land use in Guga area of Zaria, Nigeria. 

Methodology  

The Study Area

The study area is Guga, situated some 35km north-west of Zaria city. It is located between 

latitude 11°13' - 11°16'N and between longitude 7°30' - 7°35'E (see Fig 1). The area lies at 

about 670m above sea level. It experiences a dry-sub humid tropical continental climate. The 

area is characterized by two distinct seasons; the rainy season starting from May/June to 

September/October and the dry season from November to April. It has mean annual rainfall of 
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about 800m. The temperature is high throughout the year, with the monthly mean rising from 

January (21oC) and attaining a maximum in April (29oC). 

  
Fig. 1: The Study Area 

The soils are ferric luvisols and derived from the complex Quaternary deposits (Lews, 1962; 

Smith and Whalley, 1981). Under natural woodland, the surface horizons are grey to brown 

sandy loam or loamy sand with weakly developed fine blocky structure. The underlying 

horizons range from light yellowish brown to white sandy clay loam or clay loam with a few 

faint or distinct mottles and strongly developed medium sub angular blocky structure. The 

clay fraction is dominantly kaolinite (Lews, 1962) and the soils have small cation exchange 

capacities and are weakly to moderately acidic (Yakubu, 2012). The natural vegetation of the 

study area is Northern guinea savanna. Unfortunately, this has long been disturbed with the 

exception of the economic trees due to long history of settlement and poor management 

practices like cultivation, intensive grazing, fuel wood harvesting and bush burning (Yakubu 

and Giwa, 2006). Grasses and shrubs are commonly found in the area. Grasses such as 

Andropgon Spp and protected trees such as Adansonia digitata colonize the cultivated fields. 

The dominant trees species in the area include Isoberlinia doka, Bridelia terminelia, 

Avicennioides acacia, Combretum binderiamm, Parkia clappertoniana, Philiostogma 

thonninegii, Vitrex doniena etc. 

The study area was for a long period of time under forest reserve with the vegetation 

community well over 120 years old. Some years back, a greater proportion of the reserve was 

opened for farming. Farming in this area is mostly of the small-scale type relying on hand hoe 

operation tillage system under rain-fed mixed farming of cereal with fertilizer application at 
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low rate (<125kg/h) (Jaiyeoba, 1995). The dominant crops grown are sorghum, maize, millet 

and cowpea. 

Soil Sampling and Analysis 

An inferential approach was used which involved side-by-side comparison of plots 

located within an area of uniform climate, geology and geomorphic characteristics. Five 

agricultural land use types selected soil sampling are: orchard of mango plot, fallow land, 

grazing land, irrigated plot and rain-fed plot while a long-standing fallow was used as the 

control.

Soil samples were taken from two standard depths; 0-l5cm (top soil) which represents the 

average plough layer and 15-30 (sub soil) which stands for layer with maximum clay 

accumulation in the area (Yakubu, 2012). At each depth, soil sample was taken with a hand 

trowel for the determination of soil micronutrients. Sixteen soil samples were taken from each 

of the six sampling plots making 96 samples in all. 

Analysis of the samples was done at the Institute of Agricultural Research Laboratory (IAR), 

Ahmadu Bello University Zaria. Standard procedures as applied to tropical soils (Juo, 1983) 

were followed in analyzing the soil samples. The determination of available micronutrients in 

soil was done by double acid method. 5g 2mm sieved soil was weighed into an acid washed 

50ml plastic container. 25ml of extractant (0.5m HCl and 0.0125m H2SO4) was added and 

shaken for 15 minutes on a reciprocating shaker. The suspension was filtered through watman 

filter paper. Finally, the filtrates for Fe, Mn, Cu, Zn, B and Mo were analyzed. 

Following the laboratory analysis of samples, data were subjected to statistical analysis. The 

data were stratified into the different land use and the two selected soils layers while analysis 

of variance was used to test the variation at 0.05 significant level. 
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Results and Discussion 

Table 1 shows soil micronutrient status of the five land uses and their level of significance by 

ANOVA.  

Table 1: Mean Values of Soil Micro-nutrients over Different Land Uses 

Element 

(mg/kg)

Soil 

Layer

(cm)

Agriculture Land Uses ANOV

AControl Fallow 

Land 

Orchard 

of 

Mango

Grazing 

Land

Irrigated 

Plot

Rain-

fed Plot

Fe 0 - 15 18.22 16.27 20.25 17.71 18.32 16.91 NS

15 - 30 13.46 12.14 14.09 15.28 13.45 12.18 NS

Mn 0 - 15 13.85 21.07 15.05 10.68 23.27 17.03 S

15 - 30 10.83 16.22 11.68 8.11 10.21 14.04 S

Cu 0 - 15 0.97 2.33 1.94 1.75 1.38 1.10 S

15 - 30 0.61 1.82 1.03 1.12 1.17 0.86 S

Zn 0 - 15 11.69 18.36 16.68 5.21 9.27 10.07 S

15 - 30 6.15 4.02 2.26 1.72 5.34 2.18 NS

B 0 - 15 0.10 0.24 0.19 0.15 0.14 0.21 S

15 - 30 0.07 0.08 0.04 0.11 0.07 0.13 NS

Mo 0 - 15 0.11 0.75 0.28 0.14 0.16 0.07 S

15 - 30 0.04 0.12 0.13 0.08 0.10 0.02 S

S = Significant and NS = Not Significant at 0.05   

The status of Fe content is very high as plant available ranged from 16.91 to 20.25 mg/kg at 

the top soil to the range of 12.18 to 15.28 mg/kg at the sub soil. The highest value was 

recorded over the orchard (20.25mg/kg), followed by irrigated plot (18.32mg/kg), the control 

(18.22mg/kg) and lowest at the fellow land (16.27mg/kg). Differences among the land uses by 

analysis of variance is statistically significant at both soil layers. 

The mean content of Mn in soils ranges from 10.65 to 23.27 mg/kg at the top soil. The values 

at the sub soil parallel that at the top soil. With the exception of the grazing land 

(10.68mg/kg), the values over other plots are greater than the control (13.85mg/kg) while the 

value is highest over the irrigated plot (23.27mg/kg). Analysis of variance did not reveal 

significant differences amongst the land uses. The soils are adequate in Mn for sustaining crop 

production in the area. According to Millaleo et al., (2010) high Mn probably, may cause 

phytotoxicity particularly in low pH (< 5.5) and in dynamic redox conditions due to moisture, 

which may likely induce excessive Mn bioavailability in soils.  
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Cu status ranged from 1.10 to 1.94 at the surface and it decreased from 1.17 to 0.86 mg/kg at 

the sub soil. Cu status is lowest over the control (0.97mg/kg at the top soil and 0.61mg/kg at 

the sub soil respectively) relative to other land uses. The difference among the land uses by 

analysis of variance is not statistically significant at both layers.  

The extractable Zn content in the soils ranged from 10.35 to 13.84 mg/kg at the surface to the 

range of 5.72 – 8.20 mg/kg at the sub soil. Zn content is higher at the upper layer and the 

decreasing sequence is Fallow > Orchard > Control > Rain-fed > Irrigated > Grazing. 

Analysis of variance revealed significant differences amongst the land uses only at the top 

soil. The municipal solid waste used as soils` organic input in combination with chemical 

fertilizer contains high amount of Zn that must have increased the inherent content of Zn in 

the soils (Yakubu et al., 2017).  

Available Boron in the soils are in the range of 0.08 - 0.12 (mean = 0.10 mg/kg) at the surface 

layer while at the sub surface, it ranged from 0.06 to 0.09 (mean = 0.07 mg/kg). The 

increasing sequence of boron content is: Rain-fed < Control < Grazing < Irrigated < Orchard 

< Fallow. The difference amongst land uses by analysis of variance is only significant at the 

top surface. B is essential to plants and its deficiencies typically occur on well-drained light 

textured soils that are low in soil organic matter. 

The mean extractable Mo in the 0-15 cm depth ranged from 0.08 to 0.15 mg/kg. The values at 

the lower horizon parallel that at the top horizon. Analysis of variance indicated significant 

differences amongst land uses in both layers. Molybdenum in soils usually occurs in 

extremely small quantities < 1.0 mg/kg (Rudnick and Gao, 2003) and deficiencies are rare.  

Generally, micronutrients deficiency in cultivated soils could be associated with over 

cropping of a particular field over long period, high nutrient demand of hybrids and high 

yielding crops and continuous nutrient removal through harvest while inputs of micronutrient-

fertilizer have not kept pace with their rates of crop removal. 

Conclusion 

The results obtained from this study indicated that out of the six soil micronutrients status 

considered under five agricultural land uses namely; Fe, Cu, Mn, Zn, B and Mo, only B and 

Mo are in deficient while others are adequate or excessive in some plots. Since status of these 

elements in soil are already high, future deficiency in nutrients are unlikely. There is 

therefore, need to formulate organo-mineral amendments that would improve soil properties 

and enhance B and Mo availability on the agricultural land use under consideration.  
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Özet

Günümüzde Bilgi Teknolojileri (BT) neredeyse her endüstrinin vazgeçilmez bir 

parçası durumundadır. Bilgi Teknolojileri sistemlerinde oluşan herhangi bir aksamada, birçok 

işletmenin operasyonları ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Ancak günümüzde sürekli artan 

yazılım ve donanım çeşitliliği ve bu sistemlerin işletmelerde niceliksel anlamda artması, 

bütün sistemleri kontrol altında tutma noktasında BT departmanları için ciddi zorluklar 

yaratmaktadır. Bu nedenle sunulan BT hizmetlerinin, sistematik bir yaklaşım içerisinde 

yönetilmesi ihtiyacı oluşmuştur.

Hizmet Masası (Service Desk), BT hizmeti alan son kullanıcıların, BT ile ilgili 

herhangi bir sorun ya da istekte başvurdukları tek iletişim noktasıdır. Bazı firmalar Hizmet 

Masası rolünü şirket içinde barındırırken bazı firmalar ise bu iş üzerinde uzmanlığı olan 

firmalardan destek almaktadır. Bu çalışmada, firmaların hizmet masası departmanlarının 

işleyişi, karşılaştıkları zorluklarla birlikte verimliliği artırıcı yaklaşımlar tartışılarak, hizmet 

masasının gelecek beklentileri üzerinde durulacaktır. Hizmet masalarının önemli 

sorunlarından biri olan, olay kayıtlarında öncelik belirleme için geliştirilmiş, Öncelik 

Belirleme Sistemi (ÖBS) yazılımı tanıtılacaktır. 

Anahtar Kelimeler- BT hizmet yönetimi, ITIL, Hizmet Masası, Bilet Önceliklendirme
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EFFICIENCY INCREASING APPROACHES AND PRIORITY 
IDENTIFICATION SYSTEM IMPLEMENTATION IN ITIL-BASED 

SERVICE DESK SYSTEMS 

Abstract 

Information Technology (IT) is now an indispensable part of almost every industry. In 

any disruption in Information Technology systems, the operations of many businesses are 

seriously affected. However, today, the increasing variety of software and hardware and the 

quantitative increase of these systems in enterprises create serious difficulties for IT 

departments in keeping all systems under control. For this reason, there has been a need to 

manage the provided IT services in a systematic approach. 

The Service Desk is the single point of contact for end users receiving IT service for any IT-

related problem or request. While some companies have the Service Desk role within the 

company, some companies receive support from companies that have expertise in this 

business. In this study, the functioning of the service desk departments of the companies, 

together with the difficulties they face, and the approaches to increase productivity will be 

discussed, and the future expectations of the service desk will be emphasized. The Priority 

Identification System (PIS) software, which is one of the important problems of service desks 

and created for prioritization in event records, will be introduced.  

Keywords- IT service management, ITIL, Service Desk, Incident Prioritization 

1. GİRİŞ

ITIL (Information Technologies infrastructure Library – Bilgi teknolojileri Altyapı 

Kütüphanesi ) Bilgi Teknolojileri(BT) ile ilgili sunulan hizmetlerin ve kaynaklarının 

yönetilmesi konusunda alanında uzman kişi ve kuruluşların tecrübeleri ile en iyi 

uygulamalardan(best practices) oluşturulmuştur. İsminden de anlaşılacağı gibi BT Hizmet 

Yönetimi konusunda yararlanılacak bir kütüphane gibi düşünülebilir. Bu çalışma hizmet 

masası verimliliğinin artırılması için hizmet önceliklendirmelerinin otomatize edilmesi için 

tasarlanmıştır. Hizmet masası direk ya da dolaylı olarak tüm ITIL Operasyon 

süreçleri(processes) ile ilgilendiği için, bu çalışmada diğer süreçlerden bahsedilse de,  daha 

çok ITIL Operasyon (Operation) kapsamında değerlendirilmelidir. İstenildiğinde ITIL ile 

ilgili tüm detaylar, çalışmanın sonunda belirtilen kaynaklardan edinilebilir. [1-6]
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Hizmet masası, gerek son kullanıcılar için gerekse diğer BT personeli ve tüm paydaşlar için 

tek iletişim noktasıdır. Olay biletleri ve hizmet taleplerinin tek noktadan yönetilmesinden ve

bu talep ve sorunların, başlangıcından sonlandırılmasına kadar olan süre içerisinde 

izlenmesinden sorumludur. Hizmet masası ayrıca açılan biletlerin doğru sınıflandırılıp 

önceliklendirilmesinden de sorumludur. Yanlış sınıflandırma ve önceliklendirme, gereksiz

zaman kaybı ve hizmet seviye anlaşmalarının ihlaline sebep olabilir. Bu nedenle, hatasız 

sınıflandırma ve önceliklendirme BT hizmeti sağlayan işletmeler ve departmanlar için çok 

önemlidir.

Bu çalışmada, işletmelerin hizmet masası bölümlerinin işleyişi, karşılaştıkları zorluklar, bu 

zorlukları aşmak ve bu bölümlerin verimliliği artırıcı yaklaşımlar incelenmiştir. Ayrıca, 

hizmet masalarının olay kayıtlarında öncelik belirleme sorununun çözümü için Öncelik 

Belirleme Sistemi yazılımı geliştirilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır.

2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ (ITSM – IT Service 

Management) 

ITIL hizmeti “ belirli maliyetler ve riskler olmadan müşterilerin ulaşmak istediği sonuçları 

kolaylaştırarak müşterilere değer sunmanın bir yolu” olarak tanımlar. BT hizmet yönetimi, 

BT ile ilgili tüm işleri belli bir düzene oturtmak amacıyla düşünülmüştür. BT hizmet 

yönetimi, BT departmanlarına yardımcı olmakla kalmaz aynı zamanda işletmenin 

kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılarak yine oluşabilecek aksaklıklarda etkilenebilecek 

işletme itibarına pozitif anlamda katkı sağlar. BT hizmet yönetimi, BT ile ilgili hizmet veren 

personelin, hizmet verilen kullanıcılar ile etkileşim içerisinde bulunması için bir çerçeve 

sağlar. BT hizmet yönetimini sağlamak için farklı çerçeveler ve standartlar geliştirilmiştir. [1]

2.1.ITIL (Information Technologies infrastructure Library–Bilgi teknolojileri 

Altyapı Kütüphanesi )

BT hizmet yönetimi için bugün en çok bilinen ve uygulanan çerçevedir. 1980’li yılardan 

itibaren sektör uzmanlarından alınan geri beslemelerle sürekli gelişerek bir “en iyi 

uygulamalar (best practices)” bütünü olarak, süreç tabanlı bir yaklaşımla, yüksek kalitede BT 

hizmetleri sunulmasını sağlar. ITIL V3 toplam 5 yayından oluşur ve bunlardan biri operasyon 

yayınıdır. [1]

ITIL Hizmet stratejisi (Service Strategy), ITIL Hizmet Tasarımı (Service Design ), ITIL 

Hizmet Geçişi (Service Transition), ITIL Hizmet Operasyonu (Service Operation), ITIL 
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Sürekli Hizmet İyileştirme (Continual Service Improvement). ITIL bir standart değildir, bir 

çerçevedir. Ne yapmanız gerektiğini söylemez, nasıl yapıldığında en yüksek faydanın 

sağlanacağını söyler. İşletmeler kendi gereksinimlerine uygun olarak, ITIL’ı temel alarak 

sistemlerini oluşturup, dökümante ederler. ITIL, BT maliyelerini azaltır, verimliliği artırır, 

müşteri memnuniyeti artar.

2.2.ITIL Hizmet Operasyonu 

Rehberlik sağladığı konular; kullanıcılara, hizmet seviyesi anlaşmalarında belirtilmiş 

seviyelerdeki hizmetleri sunarak, faaliyetleri yürütmek, tüm paydaşlar (BT hizmet sağlayıcısı, 

müşteri ve kullanıcı) için değer yaratmaktır. Hizmet Operasyonu altında tanımlanmış olan 

süreçler şunlardır: Olay Yönetimi, Durum Yönetimi, Erişim Yönetimi,  İstek İfası ve Sorun 

Yönetimidir. Hizmet Operasyonu altında ayrıca dört fonksiyon tanımlanmıştır. Bunlar; BT 

Operasyonları yönetimi, Teknik yönetim, Uygulama yönetimi, Hizmet Masasıdır.

Olay Yönetimi: ITIL olayı “bir BT hizmeti üzerindeki kesinti ya da hizmetin kalitesindeki 

azalma” olarak tanımlar. Olay yönetimini ise “bir hizmeti anlaşılan süreler içerisinde, eğer 

bu sağlanamazsa mümkün olan en kısa zamanda çalışır duruma getirmek” olarak tanımlar. 

Hizmeti sağlayan taraf ile müşteri/son kullanıcı arasında imzalanan ve her iki tarafın haklarını 

güvenceye alıp sorumluluklarını belirten yazılı anlaşmaya Hizmet Seviyesi Anlaşması 

(Service Level Agreement - SLA) denir. Tüm bu kesintiler ve hizmet kalitesi üzerindeki 

azalmaların ne kadar zaman içerisinde müdahale edilip ne kadar zaman içerisinde çözüleceği 

bu anlaşmada tanımlanır .[5]

Şekil 1 - Hizmete alma öncelikleri

                                     Aciliyet

Etkilenen Kul. Sayısı/Etki

Operasyonu 
tamamen 
etkiliyor

Operasyonu büyük 
ölçüde etkiliyor

Operasyonu 
kısmen 
etkiliyor

Operasyon 
etkilenmiy
or

Çoklu lokasyon/yaygın Öncelik1 Öncelik1 Öncelik2 Öncelik3
Tek lokasyon/Bütün Kullanıcı Öncelik1 Öncelik2 Öncelik3 Öncelik4
Tek lokasyon/Birden fazla KullanıcÖncelik1 Öncelik2 Öncelik3 Öncelik4
Tek lokasyon/Tek Kullanıcı Öncelik1 Öncelik2 Öncelik3 Öncelik4

Kritik Önemli Orta derece Önem Düşük Önem
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Şekil 2 – Sorun giderme süreleri

Operasyonel Destek Seviyeleri: 

Seviye 0 (Level 0) : Bu seviye müşterinin kendisini ya da web tabanlı çalışan kendi kendine 

hizmet olarak ifade edilen hizmetleri içerir. Seviye 1 (Level 1) : Bu seviye, kullanıcılar ile 

direk temas kuran ilk seviye teknik destek hattıdır. Kullanıcıyla iletişim halinde olan Hizmet 

Masası tarafından sunulur. Seviye 2 (Level 2) : Bu seviye, olay inceleme ve teşhisine teknik 

destek sağlamak için uzmanlık becerilerini uygular. Seviye 3 (Level 3) : Bu Seviye, özel 

hizmetler ve sistemler için uzman servis ve kaynak desteği sağlar. (Bunların dışında, bazen 

üretici firma desteğini tanımlamak için Seviye 4 kullanılır).

Durum Yönetimi:

ITIL durum yönetimini, BT aracılığıyla gerçekleşen tüm olayları izleyen süreç olarak 

tanımlar. Çalışmanın devamına izin verilir ve istisnai durumlar algılanır. Örneğin, kritik bir 

sunucunun işlemcisinin %80 yükle çalıştığını sunucuları izleyen araç rapor edebilir. Bu 

durumlar için genellikle eşik değerler tanımlanır.

Erişim Yönetimi:

Kullanıcıların görevlerini yerine getirebilmesi için kullanmak zorunda oldukları hizmetler 

üzerinde gerekli olan hakların verilmesidir. Örneğin, bir kullanıcının departmanının diğer 

üyeleri ile bilgi paylaşımında bulunduğu bir portala erişim yetkisi verilmesi.

İstek ifası:

Genellikle küçük olmayan, düşük riskli değişiklikler olan hizmet isteklerini, olay yönetimine 

benzer bir süreç kullanarak hizmet masası aracılığıyla işlenen bir süreçtir. Kullanıcıların, 

önceden tanımlanmış ve onaylanmış hizmetleri almalarını sağlar. Örnek; eğer önceden 

Olay kaydının 
açılıp destek 
grubuna 
atanmasından 
itibaren 
hedeflenen 
cevap verme 
süresi

Öncelik 1 = 30dk Öncelik 2 = 1 Saat
Öncelik 3 = 8 
Saat yada 1 iş 
günü

Öncelik 4 = 16 iş 
saati yada 2 iş 
günü

Olay kaydının 
açılıp sorunun 
giderilmesi için 
hedeflenen süre 

1 Saat 4 Saat
16 Saat yada 2 iş 
günü

24 Saat yada 3 iş 
günü
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onaylanmış ise, kullanıcı bir elektronik posta dağıtım grubuna üye olmak isteyebilir ve istek 

hizmet masası tarafından gerçekleştirilir.

Problem Yönetimi:

Genellikle Olay Yönetimi ile karıştırılır. Olay yönetimi, herhangi bir sebepten, kesinti ya da 

kalitedeki düşüş nedeniyle etkilenen hizmeti mümkün olduğunca çabuk tekrar normal 

konumuna almaya çalışır. Problem yönetimi sorunun kalıcı ya da geçici çözümü bulunduktan 

sonra altında yatan asıl nedenin bulunmasına yoğunlaşır. Problemlerin tüm yaşam 

döngüsünden sorumludur; ilk teşhisinden araştırılmasına ve nihayetinde ana sorunun bulunup, 

hizmet üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılıp dökümante edilmesine kadar. Böylece aynı 

sorunların tekrarlanması önlenir.

2.3.Hizmet Masası

BT desteği veren bir kuruluş için çok önemli bir fonksiyondur. Müşteriler ya da son 

kullanıcılar için temel BT kaynaklı sorun ve istekler için tek iletişim noktası olmalıdır. BT 

Departmanı’nın, müşterilerine ya da son kullanıcılara karşı görünen yüzüdür. Burada verilen 

hizmet kalitesi müşterinin algısını olumlu veya olumsuz direk etkileyecektir. Tüm sorunlar ve 

yeni isteklerin yürütülmesinden sorumludur. Aynı zamanda, yürütülen bu hizmetlerle ilgili 

anlamlı raporlar hazırlayıp üst yönetime rapor eder.

İletilen tüm sorunları kayıt altına alır, kategorize edip önceliklerini belirler, birinci seviye 

(Level 1) destek ve eğer mümkünse çözüm sağlar, eğer bu seviyede çözüm bulunamazsa 

biletleri üst seviye destek gruplarına yönlendirir, kullanıcıları planlı kesintiler ve biletleri 

hakkında bilgilendirir ve müşteri memnuniyeti anketlerini gerçekleştirir .[5,11] 

2.3.1. Bilet Dağıtıcısı (Dispatcher) 

Hizmet masası içerisinde bir rol olarak tanımlıdır. Görevi, kullanıcıların bir portal üzerinden 

yarattıkları ve diğer seviyelerden veya gruplardan gelen/geri dönen biletleri uygun gruplara 

atamaktır. Ayrıca, kullanıcıların portal üzerinden yarattıkları biletlerin kalitesinden, hizmet 

sınıflandırılmasından ve doğru önceliklerin atanmasından sorumludur. Hizmet Seviyesi 

Anlaşmalarında (SLA) tanımlı sorumlulukların yerine getirilmesi noktasında çok önemlidir. 

Çünkü genelde SLA’lerde yerine getirilemeyen (belirtilen zaman aralığında çözülemeyen) 

hizmetler için maddi yaptırımlarda tanımlanır.
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 Şekil 3 - Örnek Hizmet Masası Bilet İşleme Akış Şeması (Service Desk Ticket 

Handling Flow chart) 

2.3.2. Hizmet Masası Sistemlerinde Verimliliği Artırıcı Yaklaşımlar

Şablon (Template): Hem kullanıcıları hem de hizmet masası teknisyenlerini, sorunun çözümü 

ya da isteğin yerine getirilmesi için gereken minimum bilgileri sağlamaya zorlamak ve eğer 

mümkünse o aşamada sorunların çözümü için kısa bir rehberlik sağlamasıdır.

Otomasyon: Genel olarak BT hizmetlerinde otomasyon, bir işletmede bazı görevleri insan 

elinden alarak, arka planda çalışmaya programlanmış yazılımlarla yerine getiren süreçlerdir. 

Mümkün olan herhangi bir iş için otomasyona geçilmesi, o iş üzerinde hâlihazırda çalışan 

personeli serbest bırakarak çok daha değerli işlerle ilgilenmesini sağlar. Böylece kaynaklar 

daha verimli kullanılıp, maliyetler azaltılmış olur. Sıklıkla uygulanabileceği alanlar, tekrar 

eden istek ya da sorunlar olabilir. Şifre sıfırlama, klasör erişim izni, kullanıcı hesabı yönetimi 

v.b.

Doğru yapılandırılmış ve BT hizmet aracı ile bütünleştirilmiş, çok kullanıcılı bir lokasyonda, 

varlık yönetim sistemi kullanıldığında, bir sorun için arayan kullanıcının doğru ekipmanı 

kullanıp kullanmadığı ve hatta o ekipmanın normalde kullanıcı lokasyonunda olup olmaması 

gerektiği bile ilk aramada tespit edilebilir. Son kullanıcının bilgisayarı için açtığı bir çağrıda, 

bilgisayardaki bütün yazılımların ve işletim sisteminin son güncellemeleri alıp almadığı ve 
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eğer almadı ise temel yapılandırmadan saptığı rapor edilerek, henüz bir üst seviye teknisyene 

aktartılmadan hemen çözülebilir.

2.3.3. Hizmet Masası Operasyonlarındaki Zorluklar

Bilet dağıtıcısı rolünü üstlenen kişi ya da kişilerin, hizmet sunulan tüm alanlarla ilgili bilgi 

sahibi olmamaları,  yöneticilerin gerek bilet dağıtıcıları gerekse diğer hizmet masası rolleri ile 

ilgili yüksek farkındalık sahibi olmamaları, teknisyenler üzerindeki zaman kısıtlamaları ve 

kalite üzerindeki olumsuz etkisi karşılaşılan ana zorluklardır. Şablonların gereksiz uzunluğu, 

bu sebeple teknisyenin asıl soruna odaklanması yerine, ona verilen sürede sadece bileti 

kaydetmeye çalışması, destek seviyeleri sınırlarının net bir şekilde çizilememesi (L1, L2) 

diğer sorunlardır. Bazen üst seviyeler, hizmet masasında kullanılacak şablonları öyle bir 

düzenlerler ki, ikinci ya da üçüncü seviye teknisyenlerinin ilgilenmesi gereken sorunlar, 

birinci seviye teknisyenlerinden beklenir ve bu, hizmet masası teknisyenleri üzerinde baskı 

yaratır. Çok karmaşık süreç tasarımları iş yükünü azaltmak yerine artırabilir. Hizmet masası 

teknisyenliği doğası gereği çok yıpratıcı bir iştir. Yöneticilerin bu konuda teknisyenlere 

destek olmaması ve teknisyenlerin aidiyetlerini korumaları noktasındaki zorluklar, işletmede, 

BT hizmet yönetimi ile ilgili yeterli çalışma yapılmadan ve eğitim alınmadan uygulamaya

çalışmak, yeni bir teknoloji ya da sisteme yönelik direnç, test ve ölçüm mekanizmalarının 

(metrik) bazen başarımı göstermemesi ve hizmet masası fonksiyonu için çok önemli bir 

gösterge olan ilk çağrıda sorunların çözülmesinden (First Cal Resolution - FCR) ödün 

verilmesi operasyondaki zorluklardır[10,13].

2.3.4. Hizmet Masası Operasyonlarındaki zorluklara karşı çözüm önerileri

İşletmelerin BT hizmet yönetiminde öncelikle kendi içlerinde hangi soruna ya da sorunlara 

çözüm aradıklarını net olarak bilmeleri gerekir. Bilet dağıtıcısı rolünün, BT hizmetleri ile 

ilgili geniş tecrübesi olan kişiler tarafından yürütülmesi gerekir. Şablonlarda sadece 1. seviye 

teknisyenlerinin kullanıcıdan alması gereken bilgiler ve çok basit çözüm önerileri olmalıdır. 

İkinci ve üçüncü seviye grupların tarafından yapılması gereken araştırma adımlarını 

içermemelidir. Hizmet kataloğunda sunulan hizmetler yelpazesinin çok geniş olması ve aynı 

zamanda hizmet verilen kullanıcı sayısının çok fazla olması durumunda, daha kaliteli hizmet 

verilebilmesi için, birinci seviye teknisyenlerinin belli kıstaslara göre bölünmesini 

gerektirebilir (Yazıcı, Masa üstü sistemleri, ağ desteği gibi). Bu yapılırsa çağrıların 

ayrıştırılması gerekir. Sesli mesaj sisteminin olması, yukarıda belirtilen sebeple birlikte başka 
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nedenlerle de gereklidir. Örneğin tek bir organizasyon içerisinde kullanılacaksa, devam 

etmekte olan ve üzerinde çalışılan sorunlar için ses kaydı oluşturularak hizmet masasının 

gereksiz yere meşgul edilmesi önlenecektir. Bilgisizlik kaygıyı doğurur. Kaygıda bilinmeyene 

karşı direnci ortaya çıkarır. Bu sebeple, BT hizmet yönetiminin ve uygulanacak çerçevenin 

işletmeye sağlayacağı faydaların tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve desteklenmesi 

gerekir[10,11]. 

BT sektöründe, sürekli değişen ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçları giderirken karşılaşılan yeni 

zorluklar, muhtemelen hizmet masası teknisyenliğini tamamen ortadan kaldırmayacaktır. 

Ancak, kuşku duyulmayacak diğer bir gerçek ise, giderek artan oranda hayatımıza giren farklı 

yapay zekâ uygulamalarının, BT Hizmet yönetimi ve Hizmet Masası uygulamalarında da 

kendisine daha fazla yer edineceğidir. İnsan çalışanların, büyük veri yığınları arasından 

ihtiyaç duyulan bilgiyi elde etmeleri, tutarlı davranış sergilemeleri, kesintisiz çalışma ve diğer 

birçok alanda, robot sistemlere kıyasla sahip olduğu dezavantajları, hizmet masası 

operasyonlarında yapay zekâ robotlarının daha fazla kullanımına yol açacaktır.

3. ÖNCELİK BELİRLEMEYE YÖNELİK GELİŞTİRİLEN UZMAN SİSTEM 

YAZILIMI 

Şu anda, sektörde kullanılan ve geniş kapsamlı olarak ifade edilen hazır ITIL tabanlı 

yazılımlarda varsayılan önceliklendirme parametreleri manuel olarak (elle) teknisyenler 

tarafından atanacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde web tabanlı bilet oluşturma 

portallarında da son kullanıcıya bu imkân verildiğinde bile son kullanıcılar yaşadıkları IT 

sorunlarının en kısa sürede çözülmesini arzu ettikleri için, operasyonel gereksinimler ve IT 

departmanı iş gücünü düşünmeden en yüksek önceliği seçmeye meyillidirler. Yazılımlarda 

bunun otomatize edilmemesinin arkasındaki en önemli neden sürekli farklı hizmetler için 

değişen hizmet seviye anlaşmaları ya da anlaşmaya yapılan ilaveler ve değişikliklerdir. Bunun 

sonucu olarak, gerektiğinde değiştirilmeyen öncelikler olursa hizmet sağlayıcı cezai 

müeyyideye tabi tutulur.

Mevcut yazılımlarda genellikle teknisyenler aciliyet ve etki parametrelerini girerler ve öncelik 

(priority) bu parametrelere göre şekillenir. Ancak bu tür bir yaklaşım SLA’de tanımlanan 

servis önceliklerinin sürekli kontrol edilmesi ya da bilinmesi durumunda geçerlidir. Hatta 

bunun ötesinde genellikle bazı organizasyonlar için gerekli olan parametreler 

değerlendirmeye alınmaz (Örnek, VIP (very important person – çok önemli kişi) kullanıcı). 

Bunu sistem üzerinde örneklersek; Şekil 1’e göre sistem operasyonel anlamda çalışıyor ve 
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tüm personel bu hizmeti kullanıyor olabilir. VIP kişinin bilgisayarındaki bir sorun direk bu 

hizmetle ilgili değildir ancak bu kişinin bu hizmeti sürekli izlemesi hayati öneme sahip 

olabilir. Dolayısıyla bu sorun kaydında hizmet olarak donanım seçilebilir ancak önceliğin 

değiştirilmesi gerekir.

Uzman sistemler (US), işinde uzman bir kişinin yaptığı işi hatasız ve tutarlı bir şekilde 

yapabilen sistemlerdir. İş tanımı içerisinde çok farklı roller olan kişilerin yaptığı işleri 

yapması beklenmemelidir. Çünkü doğası gereği bir alan üzerinde, alan ilgili verilerin kayıt 

edildiği bir veri tabanı (sabit ya da sürekli değişebilir) ve bu veri tabanından alınan verileri 

önceden belirlenmiş kural setleri ile yorumlayacak çıkarım mekanizması sayesinde sadece o 

alan için işini kusursuz yapmalıdır. Temel yaklaşım; eğer durum bu ise şunu gerçekleştirdir.

Bu çalışmada veri tabanından gelen bilgiler kural tabanındaki koşullara göre şekillenerek 

servis masası teknisyenine firma, servis, aciliyet ve etki alanı parametreleri girilerek olması 

gereken önceliklendirmeyi sunmaktadır. Varsayılan değer olarak Şekil 1’ de geçerli olan 

öncelikler uygulanır. Eğer kural tabanında farklı kural verilmiş ise, kural tabanındaki öncelik 

baskın olarak uygulanır. Böylelikle, herhangi bir firma ve servis için yapılacak bir değişiklik 

ve ilave, kural tabanına eklenerek güncel duruma uygunluk sağlanır. Belirlenen bu öncelik, 

hizmetin anlaşmada belirtilen şekilde ne kadar zaman içerisinde tekrar çalışır duruma 

getirilmesi gerektiğini, bilet üzerinde çalışacak tüm teknik destek personelinin farkında 

olmasını sağlar.

 
 Şekil 4 – Öncelikler Tablosu

 

 
Şekil 5 – Yeni öncelik ekleme
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 Şekil 6 – Veri tabanı

 

 
 Şekil 7 – Yazılım ekran görüntüsü

 
 
 
 4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Günümüzde, çok karmaşık hale gelmiş olan BT hizmetlerini yönetmekle ilgili, sistemli bir 
yaklaşıma duyulan ihtiyaç çok açık bir şekilde ortadadır. Bu sistemli yaklaşımı 
karşılayabilecek birçok standart ve çerçeve bulunmaktadır. Bu çerçevelerin arasında, 
yıllardır binlerce firma tarafından uygulama alanı bulan ve kendisini BT Hizmet yönetimi 
konusunda kanıtlamış olan ITIL öne çıkmaktadır. Elbette sunulan çok çeşitli ve karmaşık 
hizmetlerin, belli bir sistematik içerisinde bugünden yarına bir düzüne ve oturtulması ve 
kontrol altına alınması mümkün değildir. Ancak ITIL uygulayan birçok firma, ilk 
yılarından sonra, sundukları hizmetlerde çok ciddi bir kalite artışı ve tasarruf elde 
ettiklerini söylemektedir. 
Hizmet Masası BT hizmet yönetimi altında en kritik fonksiyonlardan biridir. İyi işleyen 
bir hizmet masası, bir işletmenin müşteriye dönük yüzü olması nedeniyle çok önemlidir. 
Gerek maliyetlerde tasarruf gerekse müşteriye memnuniyeti konularında anahtar rol 
üstlenmişlerdir.
BT hizmeti sunan işletmelerin ya da firma içi BT hizmeti sunan departmanların, hizmet 
yönetimi ve hizmet masası konularında gerekli eğitimleri almaları ve farkındalık sahibi 
olmaları, verdikleri hizmetlerin kalitesini artırarak, hizmet seviyesi sözleşmelerinde geçen 
kriterleri karşılayıp ve tüm BT hizmetlerini kontrol altında tutmaları açısından çok 
önemlidir.
Bu çalışmada, kurumların hizmet masası bölümlerinde çalışanlar için bu bölümlerin 
işleyişi, karşılaşılan zorluklar, bu zorlukları aşmak ve hizmet masası bölümlerinin 
verimliliği artırıcı yaklaşımlar sunulmuştur.  Daha sonra hizmet masalarının karşılaştıkları 
problemlerden birisi olan, olay kayıtlarında öncelik belirleme sorununun çözümü için 
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“Öncelik Belirleme Sistemi” yazılımı geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde hizmet masası 
kullanıcısı mevcut kural tabanını kullanarak istediği takdirde kendi yeni kurallarını 
ekleyebilir. Bu kurallara göre gerekli seçimlerini de yaparak önceliklendirme sonucunu ve 
önceliklendirmenin önemini görüntüleyebilir. Bu sayede hizmet masası kullanıcıları esnek 
ve ergonomik bir yazılım sayesinde önceliklendirme sorununu rahatlıkla çözüme 
kavuşturabilir.
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DİJİTALLEŞME İLE DEĞİŞEN ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİNİN 
SENDİKALAR ÜZERİNDE ETKİSİ
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Özet

Kendi içinde de sınıflandırmalara tabi tutulan Endüstri Devrimi, çalışma hayatında 
işlerin yeni yapılış şekilleri ve ortaya çıkardığı yeni bir sınıf olan işçi sınıfı başta olmak üzere, 
çalışma hayatını ve ilişkilerini kökten değiştirmiştir. Ayrıca ekonomik hayatın yanı sıra sosyal 
hayatın yeniden düzenlenmesine de neden olmuştur. Endüstri devriminin bir ürünü olan 
sendikalar, işçi sınıfının mücadeleleri sonucunda ikinci kuşak insan hakları kapsamında ortaya 
çıkan bir işçi örgütlenmesidir. Tarihin seyrinde sendikalar da çalışma hayatında meydana 
gelen değişikliklere paralel çeşitli süreçlerden geçmiştir.

Çalışma hayatının baş aktörü olan insan gücünün yanına dijitalleşme süreciyle, daha 
ileri seviyede gelişmiş makineler ve robotlar da dahil olmaktadır. Bu durum çalışma 
hayatındaki aktörlerin başka bir ifade ile üretim faktörlerinin değişmesine ortam 
hazırlamaktadır. Böylece işler dönüşmekte, emek talebi de bu çerçevede değişmektedir. 
Dijital çağda daha vasıflı, eğitimli ve beden gücünden ziyade akıl gücünü kullanan bireyler 
işgücüne dahil edilmeye başlanmıştır. 

Özelleştirme, devlet müdahalesinin azaltılması, esnek işgücü piyasaları gibi neo-
liberal etkiler, teknolojik yeniliklerin ve dijitalleşmenin yaşandığı bu dönemde etkisini daha 
güçlü bir şekilde göstermektedir. Çalışma şekilleri ise esnek çalışma, uzaktan çalışma, sanal 
çalışma gibi çeşitli modellere ayrılmıştır. Değişen çalışma şekilleri çalışanlar için kalabalık 
çalışma ortamlarından ziyade daha bireysel çalışma ortamlarının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Bireysel çalışma ortamları, sendikaların bütünlük ve örgütlenme kavramlarını 
olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yetkinlikleri, becerileri ve yeterlilikleri sayesinde çalıştığı 
kurumun verimliliğini arttıran dijital dönem çalışanlarının talepleri, işveren tarafından 
karşılanmakta böylece çalışanlar açısından herhangi bir sendikal temsil ihtiyacı 
duyulmamaktadır. Bu durumlar sendikal hareketlerin zamanla negatif yönde etkilenmesine 
sebebiyet vermektedir.  

Bu çalışmada, dünyadaki çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de yaşanan dijital dönüşüm 
sürecinin, sendikalaşma oranlarına ve sendikaların çalışma hayatındaki aktifliğine olan 
yansımaları incelenmiştir. Dijitalleşme sürecinin sendikalara olan etkisi ülkeden ülkeye 
farklılık gösterse de genel beklenti, sendikalaşma oranlarının azalması yönündedir. Keşfedici 
araştırma yönetimi ve ikincil veri kaynakları kullanılarak hazırlanan bu çalışmada, 
dijitalleşmenin endüstri ilişkilerinde meydana getirdiği değişiklikler ve sendikalar üzerindeki 
olumsuz etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri İlişkileri, Sendika, Dijitalleşme, Esnek Çalışma Modelleri
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THE EFFECT OF CHANGING INDUSTRY RELATIONS WITH 
DIGITIZATION ON UNIONS 

Abstract 
The Industrial Revolution, which has been subjected to classifications within itself, 

has radically changed working life and relations, especially the working class, which is the 
new way of doing things in working life and the new class it has created. In addition, it caused 
the reorganization of social life as well as economic life. Unions, which are a product of the 
industrial revolution, are a worker organization that emerged within the scope of second 
generation human rights as a result of the struggles of the working class. In the course of 
history, unions have also gone through various processes in parallel with the changes in 
working life. 

With the digitalization process, more advanced machines and robots are also included 
in the manpower, which is the main actor of working life. This situation creates an 
environment for the actors in working life, in other words, to change the factors of production. 
Thus, things are transformed and the demand for labor changes within this framework. In the 
digital age, individuals who are more skilled, educated and use mental power rather than 
physical strength have started to be included in the workforce. 

Neo-liberal influences such as privatization, reduction of state intervention, flexible 
labor markets show their effects more strongly in this period of technological innovations and 
digitalization. Working styles are divided into various models such as flexible working, 
remote working and virtual working. Changing working styles have led to the emergence of 
more individual working environments for employees rather than crowded working 
environments. Individual work environments negatively affect the unions' concepts of 
integrity and organization. In addition, the demands of the digital period employees, which 
increase the productivity of the organization they work with, thanks to their competencies, 
skills and competencies, are met by the employer, so there is no need for any union 
representation for the employees. These situations cause union movements to be negatively 
affected over time. 

In this study, the reflections of the digital transformation process experienced in 
various countries in the world and in Turkey on the rate of unionization and the activity of 
unions in working life were examined. Although the impact of the digitization process on 
unions differs from country to country, the general expectation is that unionization rates will 
decrease. This study, prepared by using exploratory research management and secondary data 
sources, will examine the changes caused by digitalization in industrial relations and its 
negative effects on unions. 

Keywords: Industrial Relations, Union, Digitalization, Flexible Working Models 

GİRİŞ
Endüstri ilişkileri kavramının ortaya çıkıp gelişmesi 1800’lü yıllarda İngiltere’de 

yaşanan Sanayi Devrimi ile gerçekleşmiştir. O dönemde kol gücü ile yapılan üretim, buharlı 
makinelerin üretim hayatına girmesiyle farklı bir boyuta geçmiştir. Değişmeye ve gelişmeye 
başlayan üretim şekilleri endüstri ilişkilerinin temelini oluşturmuştur.

Sanayi Devrimi, seri üretimi destekleyen yeni çalışma ortamlarını meydana 
getirmiştir. Üretimde kullanılacak olan makine, teçhizat ve üretim yeri gibi gerekli şartları 
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sağlayanlar sermaye sahipleriyken, oluşan bu çalışma ortamlarında emek gücünü arz ederek 
işgücüne dahil olanlar ise –Sanayi Devrimi sonrasında ortaya çıkan bir kavram olan- işçi 
sınıfıdır.

Sermaye sahiplerine kıyasla dezavantajlı olan işçi sınıfı, haklarını savunmak için 
güçlerini birleştirmişler ve sendikal örgütlenmeleri oluşturmuşlardır. Endüstri ilişkileri 
kavramı ile ortaya çıkan sendikalaşma, endüstri ilişkilerinin gelişim evrelerine göre değişmek 
zorundadır. Çünkü yıllar itibariyle teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin artmasıyla 
endüstri ilişkilerinde istihdam edilen işçi tanımı da gelişip çeşitlenmiştir. Dolayısıyla 
sendikaların temsil yetkilerini en etkin şekilde kullanmaları için mevcut bu değişimleri takip 
etmeleri gerekmektedir. 

Dijital dönüşümün meydana getirdiği dijital ekonomi ile hem mavi hem de beyaz 
yakalı çalışanların istihdamları ve beklentileri değişmiştir. Teknolojik yenilikler ile sürekli 
gelişim halinde olan dijital çağda daha vasıflı, eğitimli, beden gücünden ziyade akıl gücünü 
kullanan bireyler işgücüne dahil edilmeye başlanmıştır. Nitekim yaşanan bu gelişmelerle 
çalışma şekillerinde de farklılıklar olmuştur. Esnek çalışma, uzaktan çalışma, bireysel çalışma 
gibi çeşitli modellere ayrılmıştır. Değişen çalışma şekilleri çalışanlar için kalabalık çalışma 
ortamlarından ziyade daha bireysel çalışma ortamlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bireysel çalışma ortamları, sendikaların bütünlük, örgütlenme kavramlarını olumsuz 
etkilemektedir. Ayrıca bilgisi sayesinde çalıştığı kurumun verimliliğini arttıran dijital dönem 
çalışanlarının talepleri, işveren tarafından karşılanmaktadır. Böylece çalışanlar açısından 
herhangi bir sendikal temsil ihtiyacı duyulmamaktadır. Bu durumlar sendikal hareketlerin 
zamanla negatif yönde etkilenmesine sebebiyet vermektedir. 

Çalışmanın devamında öncelikli olarak sendikaların tarihsel gelişimlerinden 
bahsedilmiştir. Sonrasında küreselleşme, dijitalleşme, esnek çalışma modellerine ve bu 
kavramların sendikalar üzerinde meydana getirdiği etkilere değinilmiştir. Sonuç ve öneriler 
kısmında ise sendikaların içinde bulundukları olumsuz durumdan nasıl çıkabileceklerine dair 
önerilerde bulunulmuştur.

SENDİKALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Sendikalardan ve sendika tarihinden bahsedebilmek için öncelikle sendika kavramının 

oluşmasında nelerin etkili olduğuna bakılmalıdır.

18.yy sonlarına kadar dünyanın hemen her yerinde üretim, emek yoğun bir şekilde ve 
usta, kalfa, çırak ilişkisiyle lonca sistemi olarak da ifade edilen bir yönetimle 
gerçekleştirilmektedir (Balcı, 2020, s. 43). 18.yy sonlarında ise İngiltere’de başlayan Sanayi 
Devrimi, üretimin insan gücünden makine gücüne geçmesine olanak sağlamıştır. Buharlı basit 
makinelerin kullanımıyla başlayan bu döneme aynı zamanda Endüstri 1.0 adı verilmektedir. 
Zamanla geliştirilen bu makineler yerini elektrik gücüyle çalışan makinelere bırakmıştır. 
Henry Ford’un otomotiv sektöründe seri üretim bant sistemini kullanmasıyla fabrikalaşma 
süreci artmış ve Endüstri 2.0 dönemine geçilmiştir (Tunçbilek & Özcan, 2020, s. 260). İlk 
mikro bilgisayarların geliştirilerek üretimde kullanılmasıyla Endüstri 3.0 dönemi başlamıştır. 
Nihayetinde 21.yy ile internet ağının, yapay zekanın, robotların ve ileri teknolojinin 
kullanılmasıyla başlayan ve hala gelişmeye, ilerlemeye devam eden Endüstri 4.0 olarak 
adlandırılan dönem devam etmektedir. 

Üretimin insan gücünden ziyade insan – makine işbirliğine dayanan bir sisteme 
geçmesiyle, başka bir ifadeyle emek yoğun üretimden sermaye yoğun üretime geçilmesiyle 
gelişen endüstri ilişkilerinde işçi sınıfı ve mavi yakalı olarak adlandırılan, o zamana kadar var 
olmayan bir sınıf meydana gelmiştir. İşçi sınıfının elinde arz edebilecekleri tek şey 
emekleridir ve sermaye sahiplerinin kurdukları fabrikalarda emeklerini arz ederek ücret 
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karşılığında çalışmaktadırlar. Ayrıca feodal yapının çözülmesine bağlı olarak kırdan kente 
yoğun bir insan göçünün yaşanması, emek arzının emek talebinden daha fazla olmasına neden 
olmuştur. Bu durum hane ücretlerinin sefalet ücretlerine dönüşmesini ve çalışma şartlarının 
oldukça zorlayıcı ve sömürücü olmasını beraberinde getirmiştir (Balcı, 2020, s. 44). İşçiler ve 
işverenler arasında oluşan eşitsizlik işçi cephesi açısından hoş karşılanmamış ve işverenin 
gücünü kırmak için örgütlenerek bir araya gelen işçiler işçi sendikalarını kurmuşlardır. 
Sendikalar için kısaca Sanayi Devrimi ile yani Endüstri 1.0 ile ortaya çıkan yapılanma türüdür 
ifadesi de kullanılmaktadır (Yılmaz, 2020, s. 110). İşçi sendikalarının kurulmasındaki asıl 
sebep emek ve sermaye farklılaşmasından kaynaklanan sınıf ve çıkar çatışmalarıdır. 
İşverenler kâr maksimizasyonlarını arttırmak için daha düşük ücretler ve sosyal haklar 
vermeye çalışırken, işçiler ise daha yüksek ücretlerde ve daha iyi şartlarda çalışmak 
istemektedir (Uçkan Hekimler, Kağnıcıoğlu, & Çalış, 2012, s. 55).

İsteklerini karşılamak için örgütlenen ilk işçi sendikalaşması İngiltere’de Chartist 
hareketi ile meydana gelmiştir (Uçkan Hekimler, Kağnıcıoğlu, & Çalış, 2012, s. 58). 1870’li 
yıllardan sonra Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelerde sendikaları meşru kılan hukuki 
düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. 1930’lara kadar gelişen ve büyüyen ekonomiler 
sendikaların gelişmesine oldukça katkı sağlamıştır (Balcı, 2020, s. 47). Fakat yaşanan I. 
Dünya Savaşı, 1929 Ekonomik Buhran ve II. Dünya Savaşı sendikaların gelişmesini olumsuz 
yönde etkilemiştir (Tokol, 2019, s. 25). II. Dünya Savaşı sonrasında devletler tarafından kabul 
edilen Keynesyen Ekonomi politikaları ile sendikaların dünyadaki birçok ülkede altın çağ 
olarak ifade edilen bir dönem yaşamasına olanak sağlanmıştır. 1970’li yıllara gelindiğinde 
Arap – İsrail savaşı sonrasında yaşanan petrol krizleri, enflasyon ve işsizliğin bir arada 
yaşandığı stagflasyonun uzun zamandan sonra batıda ve batının batısında etkisini göstermesi1,
mevcut ekonomik politikalara eleştirel bakış açısıyla yaklaşılmasına sebebiyet verirken
(Balcı, 2020, s. 50), devlet müdahalesini sınırlayan, özelleştirmeyi teşvik eden neo-liberal 
politikalar desteklenmeye başlanmıştır. Aynı yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, esneklik, 
işsizlik, sermayenin küreselleşmesi, devletin ekonomideki etkisinin küçülmesi gibi değişimler 
sendikaların önemini yitirmesine hatta sendikalara eleştirel yaklaşımlarda bulunulmasına 
sebebiyet vermiştir (Tokol, 2019, s. 50). 1980’lere gelindiğinde ise işçi sendikalarına karşı 
olan duruş iyice olumsuz olarak kendisini göstermeye başlamıştır. Küreselleşme ile dünya 
üzerindeki üretimin sınırları kalkıp bir bütün haline gelse de firmalar açısından bakıldığında 
çalışan sayısında azalmalar meydana gelmiştir. Daha adem-i merkezi bir yapıya doğru 
yönelen firmalar kendi içlerinde karar almayı daha efektif bulmuşlardır. Böylece daha hızlı 
kararlar alınabilirken sendikaların genel gücü kırılmış, insan kaynakları yönetimleri 
kullanılmaya başlanmıştır. Endüstri 3.0’ın sonları ve Endüstri 4.0’ın başladığı yıllarda neo-
liberal düşüncelerin etkileri artmaya devam etmiştir. Hızla gelişme gösteren teknolojik 
ilerlemeler küreselleşmenin de etkisiyle ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmıştır. Bu 
sayede daha ucuz işgücü olan ve işgücü piyasalarının düzensiz olduğu, sendikaların etkili 
olmadığı ülkelerde küresel sermaye tarafından yeni ve devasa işyerleri kurulmaya ve bu 
kapsamda istihdam sağlanmaya başlanmıştır. Aynı zamanda çalışma şekillerinde de köklü 
değişiklikler meydana gelmiş, kol gücünden ziyade bilgiye dayalı yeni meslekler ortaya 
çıkmıştır (Balcı, 2020, s. 49-50).  

İşçilerin sosyal ve ekonomik haklarını koruyan sivil toplum kuruluşları olan 
sendikaların elindeki en önemli güç toplu pazarlık sürecidir. Toplu pazarlık sürecinde 
taraflarca2 anlaşmaya varılamayıp toplu iş sözleşmesinin bağıtlanmadığı durumlarda, yine 
sendikal haklar arasında yer alan grev aracının sendikalar tarafından kullanılması, işçi 
sendikalarının bu süreçte elini güçlendirmektedir. Fakat değişen dünya düzeni, gelişen 

1 Burada batı, Avrupa’yı; batının batısı ise Amerika Birleşik Devletleri’ni ifade etmek için kullanılmıştır.
2 Taraflar: işçi sendikaları – işveren sendikaları ya da işçi sendikaları – sendikaya üye olmayan işveren
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teknoloji ile yeni çalışma modellerinin ortaya çıkması, üretimde çok sayıda işçinin bir arada 
çalışması gerekliliğini ortadan kaldırmıştır. Bilgi, yetkinlik ve yetenekleriyle, örgütlere ihtiyaç 
duydukları verimliliği sağlayan altın yakalı çalışanlar, mavi yakalı çalışanların aksine, 
taleplerini herhangi bir sendikal temsile ihtiyaç duymadan işverenden temin edebilmektedir. 
Yaşanan bu değişiklikler örgütlenme yoğunluğu ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Gelinen bu 
noktada sendikaların en büyük güçleri olan örgütlü duruşları da önemli derecede güç 
kaybetmektedir (Özçelik & Onursal, 2020, s. 998).

Güçlerinin azaltması, üye sayılarının düşmesi, gelişen teknolojik yenilikler, 
küreselleşme ve dijitalleşme ile değişen çalışma ilişkileri sendikaların eski etkinliğini azaltsa 
da sendikalar varlıklarını korumaya devam etmektedir. 

KÜRESELLEŞME, DİJİTALLEŞME VE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ
Küreselleşme kavramı çok uzun yıllar boyunca yaşamın içinde yer almasına rağmen 

iki büyük dünya savaşından sonra çok daha etkili olmaya ve adından söz ettirmeye 
başlamıştır. Özellikle 1950’li yıllar itibariyle kullanılmaya başlayan kavram 1980’li yıllardan 
sonra etkisini arttırarak dünyanın birçok yerinde üzerine çalışılan bir kavram olmuştur
(Aytekin, 2013, s. 124, Aydemir & Kaya, 2007, s. 261). 1929 dünya ekonomi buhranından 
sonra kendini güçlü bir şekilde gösteren ve özellikle II. Dünya Savaşından sonra 1970’lerin 
ilk yarısına kadar etkili olan sosyal devlet ilkesini odağına alan Keynesyen ekonomi anlayışı 
1970’lerin başında yaşanan petrol krizleri ile sarsılmıştır. Yaşanan bu ekonomik krizler, 
ekonomide devlet müdahalesine karşı olan, devletin sağlık, eğitim, güvenlik gibi hizmetleri 
dışındaki sektörlere karışmasını doğru bulmayan ve özelleştirme kavramını destekleyen neo-
liberal politikaların öne çıkmasına olanak sağlamıştır. Bahsi geçen neo-liberal politikalara 
geçiş ile yeni teknolojik gelişmelerle birlikte üretim, ulaşım, iletişim hızı artarken 
maliyetlerinin de azalması, artan rekabet anlayışı, ulusal şirket anlayışının yerini uluslararası 
şirket anlayışlarına bırakması gibi sebepler küreselleşmenin güçlenmesine olanak sağlamıştır
(Tokol, 2019, s. 172). Küreselleşme için çeşitli kaynaklarda çok sayıda tanım yapılmıştır. 
Yapılan tanımlar kendi içlerinde çok farklılık göstermese bile yine de kabul gören tek bir 
tanım üzerinde uzlaşılamamıştır. Özkan(2004)’a göre küreselleşme; ekonomik, siyasal, 
kültürel alanlarda bazı ortak değerlerin sınırları aşarak dünyaya yayılması olarak ifade 
edilmektedir. Bir başka kaynakta küreselleşme için ‘bilginin, haberleşmenin, kültürel 
etkileşimin ve sermayenin ulusal sınırları aşarak, uluslar üstü bir nitelik kazandığı, ekonomi, 
kültür, siyaset, yönetişim ve benzeri alanlarda ülkeler arasındaki bağımlılığın arttığı bir 
süreçtir.’ (Tokol, 2019, s. 170) tanımlaması yapılmıştır. IMF, Dünya Bankası ve Dünya 
Ticaret Örgütü tarafından da kabul edilen küreselleşme tanımı ise piyasanın serbestliğini, 
rekabetin kusursuzluğunu ve uluslararası ticaretin yaygınlaşmasını içermektedir (Uçkan 
Hekimler, Kağnıcıoğlu, & Çalış, 2012, s. 191). Küreselleşme kavramı ekonomik, siyasal ve 
kültürel olarak üç genel başlık altında incelenebildiği gibi bu alanların birbirleri içine girmiş 
bir süreci de ifade etmektedir (Adıgüzel, 2013, s. 2). Genel anlamda yorumlandığında 
küreselleşme, ülkelerin kendi ekonomilerinin, kültürlerinin, sosyal hayatlarının ülke sınırlarını 
aşarak dünyaya yayılmasıdır. Yaşanan teknolojik gelişmeler ile kullanılan araçların 
maliyetleri azalırken aynı zamanda yeni olanaklar meydana gelmiştir. Ülkeler üzerinde 
üretim, dağıtım, pazar alanı gibi konularda sınırların kalkmasına olanak sağlayan 
küreselleşme ile dünya tek bir bütün haline gelmiştir. Gerek ekonomik gerek siyasi gerekse 
kültürel anlamda yaşanan bütünleşme, ülkeler arasındaki sınırları kaldırarak dünyayı daha 
küçük bir mekan haline getirmiştir. 

Geçtiğimiz son otuz yıl içerisinde bilgi, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, 
bilgisayar kullanımı oldukça gelişmiştir (Ersöz, 2006, s. 13). Gelişen yeni dünya düzeni bilgi 
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yoğun sektörlerin gelişmesine olanak sağlamıştır. Bir başka ifadeyle emek yoğun sermaye 
yerini bilgi yoğun sermayeye bırakmıştır. Yaşanan bu köklü değişiklikler küreselleşmenin 
hızını arttıran en önemli gelişmeler içinde yer almaktadır. Sürekli gelişim gösteren bilgiye 
dayalı teknolojik gelişmeler dijitalleşme kavramını meydana getirmiştir. Dijitalleşme mevcut 
bilgilerin sayısallaştırması olarak ifade edilirken aynı zamanda işletmelerin sahip oldukları 
kaynakların işletmeye değer katacak kaynaklara dönüşme sürecini de ifade etmektedir (Ersöz 
& Özmen, 2020, s. 172). İnternet kullanımın yaygınlaştığı 1990’lı yıllar itibariyle bilgiye
dayalı dönüşüm dijitalleşme alanında hızla kendisini göstermiştir (Çelen, 2020, s. 38).
İnternetin yaygın olarak kullanılması; yapay zekâ, robotik gelişmeler, insan kullanımından 
bağımsız olarak çalışan makinelerin geliştirilmesi gibi yenilikler sağlayarak dijital toplum 
dönüşümünü meydana getirmiştir. Dijitalleşme kavramı, işletmelerin yeni fikirler üretmesini 
ve daha geniş kitlelere hitap etmesini, işletmedeki işlerin daha gelişmiş yöntemlerle 
yapılmasını, müşteri memnuniyeti odaklı yenilikler geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır
(Ersöz & Özmen, 2020, s. 173).

Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, çalışma ilişkileri kapsamında Endüstri 
4.0 dönemini başlatmıştır. Endüstri 3.0 sürecinde kullanılan makinelerin gelişen teknoloji ile 
akıllı ve insansız çalışan makinelere dönüşmeleri, yaygın kullanılmaya başlayan internet ağı 
sayesinde dünyanın birçok yerinde şirketi olan işletmelere -çok uluslu şirketler- ait verilerin 
hızla birbirleri arasında aktarımı, aktarılan bu bilgilerin rekabet duygusu içerisinde sürekli 
geliştirilme güdüsü içinde olması Endüstri 4.0 döneminin temellerini oluşturmuştur. Çalışma 
hayatının akışında yaşanan bu gelişmeler çalışma şekilleri ve meslekler üzerinde de etkisini 
göstermiştir. Şöyle ki imalat ve sanayi sektörlerinde insan gücü ve zekasıyla desteklenen 
makineler ile üretim sağlanırken, dijitalleşme ve Endüstri 4.0 ile yapay zekâ sayesinde insan 
gücüne ihtiyaç duymayan akıllı robotlar ile üretimler sağlanmaya başlanmıştır. Bu durum 
çalışma ilişkilerindeki istihdamın sanayi sektöründen hizmet sektörüne geçişini 
hızlandırmıştır.  Bazı mesleklerin önemi azalırken bir yandan da daha önce bilinmeyen ve 
dijitalleşme ile çalışma ilişkilerine kazandırılan yeni meslek türleri ortaya çıkmıştır. Yazılım 
mühendisliği, veri işlem uzmanlığı, veri analistliği, bilgi güvenlik uzmanlığı, robot 
koordinatörlüğü, bulut hesaplama uzmanlığı gibi teknoloji ve bilgiye dayalı yeni meslek 
grupları meydana gelmiştir (Tunçbilek & Özcan, 2020, s. 262). Değişen meslek grupları ile 
öncesinde sanayi sektöründe belli sınırlar içerisinde ve gruplar halinde çalışarak mavi 
yakalıları oluşturan işçi sınıfı önemini kaybetmeye başlamıştır. Hizmet sektörünün hız 
kazanması ve dijitalleşme ile çalışma ilişkilerinin sınırlarını kaldıran ve hemen her yerde 
işlerin devamlılığını ve takibini sağlayan, bilgisiyle çalışma hayatına dahil olan altın yakalılar 
artış göstermeye başlamıştır.

Küreselleşme ile artan rekabet duygusu, yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde çalışma 
hayatında sanayi sektöründen hizmet sektörüne doğru evrilmelerin hızlanması, dijitalleşmenin 
yaşamın her alanında kendisini göstermesi ile çalışma şekillerinde esnek çalışma modellerinin 
meydana gelmesine olanak sağlamıştır. Tele çalışma, evde çalışma, ödünç iş ilişkisi, kısmi 
süreli çalışma, taşeronluk, çağırıldığın çalışma, yoğunlaştırılmış haftada çalışma ve iş 
paylaşımı gibi çeşitleri olan esnek çalışma modeli küreselleşmenin ve dijitalleşmenin 
kaçınılmaz bir sonucudur (Aydıntan & Kördeve, 2016, s. 32). Çünkü uluslararası rekabetin 
arttığı günümüzde kar maksimizasyonu çalışma şekilleri üzerinden sağlanmaktadır. Esnek 
çalışma modellerine başlıklar halinde bakıldığında aşağıdaki gibi tanımlamalar yapılmaktadır.

Tele Çalışma: 1970’li yıllarda petrol krizi sonrasında enerji tüketiminin azaltılması 
amacıyla ortaya atılan bir çalışma şeklidir. ILO’nun 1990 yılında yaptığı tanıma göre 
tele çalışma ‘işyeri merkezinden uzak bir mekanda, işyerindeki işçilerden ayrı yapılan 
ve yeni teknolojilerin bu ayrılmayı iletişim olanakları sağlayarak temin ettiği bir 
çalışma şekli’ olarak ifade edilmiştir (Tokol, 2003). Tele çalışma sayesinde işyerinde 
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yapılan ziyaretler yerini sanal iletişime bırakmıştır. Böylece işyerine gelirken 
kullanılacak olan enerjiden tasarruf sağlanmıştır (Aydıntan & Kördeve, 2016, s. 32).
Hizmet sektöründe özellikle bankacılık, basın-yayın, iletişim, ticaret, büro hizmetleri 
gibi çalışma alanlarında kullanılmaktadır (Tokol, 2019, s. 225-226).
Evde Çalışma: ILO’nun 177 sayılı sözleşmesine göre, ‘ işverenin işyeri dışında 
genelde çalışanın evi tercih edilen işverenin denetimi olmaksızın verilen malın üretimi 
veya hizmetin yerine getirilmesi’ olarak ifade edilmektedir (Alp & Sönmez, 2011, s. 
16-17). Evde çalışma modeli hem çalışan hem de işveren için avantajlar sağlayan 
çalışma şeklidir. Özellikle kadınlar için evde çalışma hem ekonomik olarak artı 
sağlarken hem de evde oldukları için yapmaları gereken evle ilgili sorumluluklarını 
yerine getirebilmektedir. İşveren içinse işyeri maliyetlerini düşürdüğü için tercih 
edilen bir esnek çalışma modelidir. Arjantin, Almanya, İtalya, Japonya, Yunanistan, 
İngiltere gibi ülkelerde evde çalışma modeli özellikle kadınlar açısından oldukça 
yaygındır (Kaya & Burtan Doğan, 2016, s. 1085). Parça başı işler, büro işleri, 
lehimleme işlemleri evde yapılan işlere örnek olarak verilebilmektedir (Tokol, 2019, s. 
224).
Ödünç İş İlişkisi: Geçici iş ilişkisi olarak da geçen çalışma modeli, bir işyerinde 
çalışan personelin geçici bir süreliğine işveren tarafından farklı bir işverene devrilmesi 
durumunu ifade etmektedir (Aydıntan & Kördeve, 2016, s. 33). Bu çalışma 
modelinde, mevcut işte iş yükünün azalması durumunda çalışanı işten çıkarmak yerine 
farklı bir işletmeye geçici olarak verilmesi tercih edilir. Özetle işverenler arasındaki 
hukuki bir ilişkidir (Öztürkoğlu, 2013, s. 123). Ödünç iş ilişkisi asıl işveren, çalışan ve 
geçici süre ile yanında çalışılan işveren olmak üzere üç taraflı bir çalışma modelidir. 
Hizmet akdi boyunca çalışanın ücreti, sosyal sigorta primi ve çalışanı gözetme borcu 
konusunda her iki işveren de sorumludur (Tokol, 2019, s. 227). Ödünç iş ilişki hemen 
her ülkede küçük farklılıklar olsa da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Kısmi Süreli Çalışma: ILO’nun 175 sayılı Kısmi Süreli Çalışma Sözleşmesi kısmi 
süreli işçiyi ‘çalışma saatleri karşılaştırılabilir nitelikte tam gün işçiye oranla daha az 
olan işçi (…)’ olarak tanımlamaktadır (Tokol, 2019, s. 217).  Başka bir ifadeyle tam 
gün çalışanın çalışma süresinden daha az sürede çalışanlara kısmi süreli çalışan 
tanımlaması yapılmaktadır. Kısmi süreli çalışma modeli en çok kullanılan esnek 
çalışma modellerindendir. Düzenli, gönüllü aynı zamanda normal çalışma sürelerinden 
daha az çalışma süresi içinde çalışılan bir modeldir (Yazar Aslan & Açıkgöz, 2019, s. 
48). Dünyanın hemen her ülkesinde yaygın olarak kullanılan bu çalışma modeli, 
ülkelerin kendi kurallarına göre çalışma saatlerinde farklılıklar gösterebilmektedir. 
Örneğin; Brezilya’da haftada en fazla 25 saat, Çin’de 24 saat Türkiye’de ise 30 saattir
(Tokol, 2019, s. 217).
Taşeronluk: Mevcut iş için gerekli olan çalışanın işe alınmasından ziyade bu alanda 
istenilen vasıflara sahip şirketlerden geçici olarak çalışan temin edilmesidir. 
Günümüzde üretim maliyetlerini düşürmek, kanuni yaptırımlardan kaçınmak, vasıflı 
işçi teminini karşılamak ve işçilerin sendikalaşmasını engellemek gibi amaçlarla 
yaygın olarak kullanılan esnek çalışma modelidir (Tokol, 2019, s. 231).
Çağırıldığında Çalışma: Önceden yapılan iş sözleşmesine bağlı olarak, işin 
durumuna göre çalışanın, işveren tarafından çağırıldığında işe gelerek çalışmasıdır
(Aydoğdu, 2012, s. 23). Bu çalışma modelinde iki farklı uygulama söz konusudur. 
Bazı örneklerde çalışanın haftada çalışacağı saat, gün belirlidir ve çağırılsa da 
çağırılmasa da ücretini almaktadır. Ülkemizde 4857 sayılı İş Kanunu’na göre eğer 
çalışanın çalışma süresi belirtilmemişse 20 saat olarak kabul edilir ve çalışılsa da 
çalışılmasa da ücretini almaktadır (Aydıntan & Kördeve, 2016, s. 33). Diğer bir 
uygulama ise ‘sıfır süreli sözleşme’ şeklidir. Bu uygulamada çalışan çalıştığı süreye 
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karşılık olarak ücret almaktadır. İngiltere, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda bu 
uygulamayı kullanan ülkeler arasındadır (Tokol, 2019, s. 221).
Yoğunlaştırılmış Haftada Çalışma: Haftalık çalışma saatlerinde bir değişiklik 
olmaksızın, çalışılan günlerde azalma olması durumudur. Çalışanlar için işe gittikleri 
gün azaldığı için ulaşım maliyetlerini azalırken aynı zamanda çalışana daha fazla boş 
gün oluşturmaktadır (Tokol, 2019, s. 237). Fakat diğer günlerde daha yoğun 
çalıştıkları için çalışanlar genelde bu boş günleri değerlendirememektedir. İşverenler 
açısından ise çalışılan gün sayısı azaldığı için maliyetler düşmektedir, gerekli bakım 
onarım işleri, işin durmasına gerek kalmaksızın giderilebilmektedir (Öztürkoğlu, 2013, 
s. 125). Fakat çalışanlar gün içerisinde uzun süreler çalışmalarından dolayı daha çok 
yorulmaktadır. Bu durum da olası iş kazalarının, meslek hastalıkların artmasına 
sebebiyet vermektedir.
İş Paylaşımı: Tam gün süren bir işi, o işin gerektirdiği özelliklere sahip birden fazla 
kişinin uyumlu şekilde paylaşarak yaptığı bir esnek çalışma modelidir (Tozlu, 2011, s. 
104). Çalışan kişiler arasında iş bölümü yapıldığı gibi maaş, ikramiye, sorumluluklar, 
yardımlar da paylaşılmaktadır (Aydoğdu, 2012, s. 24). İlk önce ABD’de sonrasında 
Avrupa’da denenen bu çalışma modeli yine öncelikle kamuda kullanılmış sonrasında 
özel sektöre entegre edilmiştir (Tokol, 2019, s. 222). 

Küreselleşme ve dijitalleşmenin hızla gelişmesi sonucunda oluşan kıyasıya rekabet ortamı 
kar maksimizasyonunu arttıran esnek çalışma modellerine olan yönelimi arttırmıştır. 
Sendikalar açısından değerlendirildiğinde ise işçi sendikaları, esnek çalışma modelleri 
üzerinde etkili olamadıkları için ve çalışanların işverenlere olan bağımlılıklarını arttırıp iş 
sözleşmelerinin etkisini kaybetmesi korkusuyla bu çalışma yöntemlerini desteklemezken, 
işveren sendikaları ise esnek çalışma modellerinin kullanılmasından yana olmuşlardır
(Kocabaş, 2016). Esnek çalışma modelleri günümüzde de etkili ve yaygın şekilde işverenler 
tarafından kullanılmaktadır.

KÜRESELLEŞME, DİJİTALLEŞME VE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİNİN 
SENDİKALAŞMA ÜZERİNE ETKİSİ

Sendikalar, Sanayi Devrimi sonucunda gelişen işçi sınıfı ya da mavi yakalı olarak 
ifade edilen toplumsal sınıfın çalışma şartlarını, ücretlerini ve sosyal haklarını yükseltmek için 
bir araya gelip örgütlendikleri bir topluluk olarak ifade edilmektedir. Sendikaların temel 
felsefesi din, dil, ırk ayrımı yapmadan çalışan her bir kişinin haklarını savunmak için 
oluşturulmuştur. 

Sendikalar Endüstri 1.0 olarak adlandırılan dönemde ortaya çıkmıştır ve gelişen 
endüstri devrimleriyle sendikaların mevcut içerisindeki durumları ve sendikalara olan 
yaklaşımlar da değişiklik göstermiştir. Endüstri 1.0 döneminde işçi haklarını korumak ve 
işçilerin isteklerini yaptırmaları için sendikalar örgütlenmeleri oldukça önemlidir. Bu yüzden 
sendikalaşmaya olan talep bu dönemde artmıştır (Mahiroğulları, 2001). Endüstri 2.0 
döneminde ise elektrik kullanımı ve bant üretimine geçilmesiyle birlikte işçi sayılarında bir 
azalma meydana gelmiştir. Aynı zaman 1929 Ekonomik Buhranı’nın da etkisiyle sendikalara 
olan bakış açısı daha olumsuz ve eleştirel olmuştur. Sendikalar II. Dünya Savaşı sonrasında 
1970’lere kadar neredeyse tüm dünyada altın yıllarını yaşamışlardır ve bu yıllar içerisinde 
sendikalaşma oranları da artmıştır.

Aşağıda gösterilen Grafik 1’de ABD, Almaya, Fransa, İngiltere, Japonya ve 
Türkiye’ye ait 1960-1980 yılları arasında sendikalaşma, sendika yoğunluk oranları ya da 
sendikalara katılım oranları verilmiştir. Bu oranlar tüm istihdam içerisinde sendikalara üye 
olanların oranlarını göstermektedir (Eser, 2009, s. 54). Verilere bakıldığında yıllar itibariyle 
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sendikalaşma oranlarının en az olduğu ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. Türkiye’de 
1961 yılında sendikalara ait haklar tam olarak anayasal güvence altına alınmıştır. Bu 
bağlamda sendikalara olan bakış açıları değişmiş, sendikaların işçi haklarını savunan önemli 
topluluklar olduğu bilinci yerleşmiştir. Bir bakıma Türk sendikacılığında yeni bir dönem 
başlamıştır (Mahiroğulları, 2017, s. 160). Yeni gelişmekte ve yerleşmekte olan sendikacılık 
fikri doğal olarak sendikalaşma oranlarına da bu doğrultuda yansımıştır. İngiltere’deki 
sendikalaşma oranlarının 1970 yılına kadar artarak gittiği fakat 1970 yılından sonra keskin bir 
düşüş gösterdiği görülmektedir.

Grafik 1: 1960-1980 Yılları Arasında Ülkelerin Sendikalaşma Oranları(%)

                Kaynak: (OECDStat, 2021).3

Endüstri 3.0 dönemi mikro işlemcili bilgisayarların kullanıldığı, üretim sisteminde 
otomasyona geçilen bir dönemdir. Gelişen teknolojinin de etkisiyle emek yoğun üretim yerini 
yavaş yavaş bilgi yoğun üretime bırakmaya başlamıştır. Değişen çalışma ilişkileri ve düzeni 
doğrultusunda bu zamana kadar üretimde etkin olarak rol alan mavi yakalı çalışanların yanına 
beyaz yakalı çalışanlar da eklenmiştir. Bireysel bilginin etkili olmaya başladığı dönemde 
bireysel çıkarlar ve bireysel temsil ön plana çıkmaya başlamıştır. Oluşan bireyselleşme algısı, 
örgütlü şekilde hareket edilmesinden güç alan sendikal yapının bozulmasına, etkisinin 
azalmasına da sebebiyet vermiştir.

1980’li yıllar itibariyle etkisini göstermeye başlayan neo-liberal ekonominin sonuçları 
ve küreselleşme ile sendikalaşma oranlarında düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Başka bir ifade 
ile ekonomi politikalarında yaşanan değişiklikler ve küresel anlamda gelişen rekabet olgusu 
sendikaları ve sendikalaşma oranlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel rekabet algısıyla 
üretici firmalar, işçiliğin ucuz olduğu ve aynı zamanda sendikaların olmadığı serbest 
bölgelere doğru üretimlerini kaydırmışlardır (Balcı, 2020, s. 313-314). Yaşanan bu durum 
daha önce üretim yapılan ülkelerde işsizliği doğurduğu gibi aynı zamanda da sendikalaşma 
oranlarını ve sendikaların etkilerini azaltmıştır. Sendikaların, işverenler karşısında söz sahibi 
olduğu toplu pazarlık imkanları da bu doğrultuda güç kaybetmeye başlamıştır. Toplu pazarlık 
sistemi varlığını korumakla birlikte düzeyi işkolundan işyeri düzeyine doğru kaymıştır (Balcı, 
2020, s. 341) Örneğin Almanya’da 1960’lı yıllardan 1990’lı yıllara kadar %85 oranında olan 
toplu pazarlık 2018 yılına gelindiğinde %54’lere düştüğü görülürken yine sırasıyla aynı 

3 Türkiye’de 1970 ve 1980 yıllarında yaşanan siyasi olaylardan dolayı verilere ulaşılamamıştır.
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yıllarda Japonya’da %32,4’ten %16,9’a, İngiltere’de ise %72,1’den %26’ya kadar olan bir 
düşüş gözlemlenmiştir (OECDStat, 2021; ILOStat, 2021). Sendikaların içinde olduğu bu 
süreçte bireysellik ve çalışanların bireysel verimlilikleri daha çok ön plana çıkmaktadır. 
Küreselleşmenin başka bir etkisiyle meydana gelen çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerde aynı 
üründen üretmeleri sendikaların toplu pazarlıktaki etkili silahlarından birisi olan grevin 
önemini de azalmıştır (Balcı, 2020, s. 314). 

Küreselleşen emek ve çalışma şekilleri yapılan işin niteliği bakımından kutupsallaşma 
eğilimi gösterirken aynı zamanda küreselleşme ve esneklik nedeniyle de kuralsızlaşmaya da 
başlamaktadır (Koray, 2000, s. 167-168). Yani işgücü ayrımları daha netleşirken, zaman 
içinde sendikalar ve emek gücüyle kazanılan haklar ve kurallar her duruma göre şekil almaya 
başlamıştır.

Küreselleşme ile artan işsizliğe çözüm olarak getirilen aynı zamanda emek 
maliyetlerinin düşürülerek rekabet konusunda avantaj elde edebilmek için esnek çalışma 
modelleri meydana gelmiştir (Palancı, 2020, s. 22). Evden çalışma, kısmi süreli çalışma, 
taşeronluk, tele çalışma gibi çeşitli olan esnek çalışma modelleri aktif olarak çalışma 
ilişkilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Böylece kişiler kendi evlerinde ya da seçtikleri 
ortamlarda kendileri çalışmaya devam etmektedir. Bu bağlamda sendikaların temel taşı olan 
topluluk halinde çalışma ve örgütlenme kavramları gerçekleşmemektedir. Değişen bu çalışma 
şekillerine hemen adapte olamayan sendikalar ise zamanla eski güçlerini ve etkilerini 
kaybetmişlerdir. 

Hızla gelişmeye devam eden teknolojik yenilikler, dijitalleşme kavramını çalışma 
hayatı içerisine hızlıca adapte etmiştir. Dijitalleşme sayesinde gelişen her teknoloji ve yenilik 
ülkeler arasında hızla yayılmakta hem çalışma hayatında hem de sosyo-kültürel hayatta etkili 
değişiklikler oluşturmaktadır (Özçelik & Onursal, 2020, s. 999). Yine dijital dönüşüm ile 
sendikaların mevcut durumlarına göre değişim göstermeleri konusunda düşünceler ortaya 
çıkmıştır (Yılmaz & Bükey, 2021, s. 9). Endüstri 4.0 devriminin çalışma hayatına dahil ettiği 
yapay zekâ, insan gücünün yerine geçen robotlar sendikaların iş yaşamlarındaki varlıklarını 
olumsuz yönde etkilemiştir, etkilemeye de devam edecektir. 

Grafik 2: 1985-2018 Yılları Arasında Ülkelerin Sendikalaşma Oranları(%)

                Kaynak: (OECDStat, 2021).4

4 2010 yılına ait Türkiye verilerine ulaşılamamıştır.
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Grafik 2’de 1985-2018 yılları arasında ülkelerdeki sendikalaşma oranları verilmiştir. 
Verilerine ulaşılan tüm ülkelerin sendikalaşma oranlarına bakıldığında sendikalaşma 
oranlarının yıllar itibariyle azaldığı yorumu yapılabilmektedir. 1980’li yıllar itibariyle 
sendikalaşma oranlarında sürekli azalış yaşanmasının sebepleri (Erikli, 2018, s. 20);

Neo-liberal ekonomik politikaların benimsenmesi,
Devletin işgücü üzerindeki destekleyici rolünün azalması,
Küreselleşme ile gelişen esnek çalışma modelleri,
Hızla gelişmeye devam eden teknolojik yenilikler,
Endüstri 4.0 devrimi ve dijitalleşme,

şeklinde ifade edilebilir. Gelişen teknoloji, küreselleşme, dijitalleşme gibi tüm gelişim 
süreçlerinin takibine hâkim olamayan sendikalar bu gelişmeler karşısında güçlerini 
kaybetmişlerdir. Bu bağlamda sendikaların eski güçlerini elde edip, yaşanan gelişmelerin 
yarattığı olumsuzlukları silmeleri için tüm bu gelişim süreçlerine adapte olmaları 
gerekmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER
1980’li yıllarda küreselleşme, teknolojik yenilikler, hızla gelişim gösteren dijitalleşme 

süreciyle köklü değişiklikler yaşamaya başlayan çalışma ilişkileri, özellikle çalışan temsilinde 
etkili olarak faaliyet gösteren sendikaların önemini azaltmıştır (Uçkan Hekimler, Kağnıcıoğlu, 
& Çalış, 2012, s. 201). Siyasi gücü azalan sendikaların, üye sayılarında azalmalar yaşanmış, 
değişen çalışma modelleri ile bireysel çıkarlar ön plana çıkmış aynı zamanda gelişen 
teknolojinin üretim sisteminde insan gücüne duyulan ihtiyacı azaltmasıyla işsizlik oranları 
artmıştır (Balcı, 2020, s. 340). Yaşanan bu olumsuz durumlar sendikalar üzerinde etkisini 
hayli hissettirmiştir.

Dijitalleşme ve küreselleşme ile hala gelişmeye devam eden Endüstri 4.0 döneminde 
sendikaların varlıklarını korumalarının yanında, güçlerini yeniden kazanmaları ve değişen 
çalışma ilişkilerinde etkili olabilmeleri için bazı gelişmeler göstermek zorundadırlar. Bu 
gelişmeler şöyle özetlenebilir;

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde meydana gelen esnek çalışma modelleri ile ilgili yasal 
düzenlemeler ve boşluklar hükümetlerle işbirliği içinde çözümlenmelidir (Balcı, 2020, 
s. 343).
Küreselleşme ile meydana gelen, dijitalleşme ile hızlanan uluslararası şirketlerin 
varlığında etkili olabilmeleri için sendikaların da küresel anlamda işbirliği yapmaları 
gerekmektedir. Örneğin, Küresel Dayanışma Konseyleri bu düşünce akabinde 
uluslararası şirketlerin çalışma hayatında meydana getirdikleri olumsuzlukların 
takibinin yapılması için oluşturulmuş bir topluluktur (Mahiroğulları, 2012, s. 23).
Buna benzer küresel örgütlenmelerin artması durumunda sendikaların mevcut etkileri 
de artış gösterecektir.
Dijitalleşme ve esnek çalışma modelleri ile çalışan sınıf kapsamında da gelişmeler 
meydana gelmiştir. Öncesinde mavi yakalı olarak sadece erkekleri ifade eden çalışan 
kesimi günümüzde kadınları, gençleri, engellileri vb. gibi diğer toplumsal sınıfları da 
içinde barındırmaktadır. Sendikalar da değişen işgücü toplumuna uygun olarak 
çalışmalar yapmalıdır (Özçelik & Onursal, 2020, s. 1003). Örneğin kadınlar için ayrıca 
gerekli olan sosyal haklar için çalışmalar yapmalıdır. Gençlerin sendikalara olan 
üyeliğini arttırmak için gençlerin sorunları ile ilgilenmelidir. Gençlerin gelecek ve 
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meslek kaygıları içinde olduklarının farkına varıp bu doğrultuda meslek danışmanlığı, 
kariyer planlama gibi konularda sosyal hizmetler verilmedir. Bu sebeple sosyal 
medya, internet gibi araçlarla gençlere ulaşarak sendikal bilinci arttırmalıdır (Palaz & 
Poyraz, 2019, s. 71).  
Sendikalar yeni iletişim teknolojilerini kullanarak sendika üyeleri için eğitim 
faaliyetleri yapmalı, çeşitli etkinlikler düzenlemeli, üyeler arasındaki iletişimi ve 
sendikaların üyeleri ile olan birlik ve dayanışmasını arttırmalıdır (Tokol, 2019, s. 165-
169).
Küreselleşmenin ve dijitalleşmenin etkisiyle işgücüne olan ihtiyaç azalmış, işsizlik 
oranlarında artışlar yaşanmaya başlamıştır. Sendikalar bu durumu göz ardı etmeyerek 
mevcut hükümetlerle ortak olarak sosyal güvenlik hizmetleri sağlamalı, işsiz kalan 
üyelerinden üyelik aidatı gibi ücretler talep etmeyerek hali hazırdaki üye sayılarını 
koruyabilmektedir (Özçelik & Onursal, 2020, s. 1003; Eser, 2009, s. 57). 
Gelişen Endüstri 4.0 döneminde sendikaların liderlerinin kaliteleri de geliştirilmedir. 
Şöyle ki yeni ve sürekli olarak gelişim gösteren dijitalleşme sürecinin farkında olan, 
dönemin gerekliliklerini kavrayabilen, gelişime açık, önyargısız liderler seçilmelidir
(Balcı, 2020, s. 345). Bu özelliklere sahip liderlerle yönetilen sendikalar gelişen 
düzenden geri kalmayarak, o sürece uyum sağlayıp mevcut gücünü korumaya devam 
edebilmektedir. 
Çeşitli meslek grupları ve sivil toplum örgütleri ile iletişim ve işbirliği geliştirilmelidir
(Balcı, 2020, s. 346). Bu gelişmeler toplumun nabzını ölçmede ve gündemi 
belirlemede etkili yöntemlerdir.

Gelişen teknolojik ilerlemelere, küreselleşmeye, dijitalleşmeye uyum sağlamak sendikaların 
kaybettikleri güçlerini geri kazanmalarında en etkili yöntemdir. Sendika yönetimleri sürekli 
değişim ve gelişim halinde olan dijital dünyanın her zaman sıkı takibinde olmalı ve bu 
süreçten geri kalmamalıdır. Geleneksel sendikacılık yöntemleri yerini gelişen modern 
sendikal hareketlere bırakmalıdır. Başka bir ifadeyle sendikaların meydana geliş amaçları olan 
çalışma hayatının ve ücretlerin düzenlenmesi, iyileştirilmesi temelinden ayrılıp, yeni değişen 
dünya düzeniyle çalışma hayatının ve sosyal hayatın gerektirdiği çeşitli hizmetlere 
yönelmelidir. Dijital çağın her geçen yıl hızla ileri gideceği yadsınamaz bir gerçektir. 
Gelişmenin sürekli olduğu günümüzde bu değişiklikleri kabul edip, uyum sağlamak ve 
gelişen yeni düzenle işbirliği içinde olmak sendikaların kaybettikleri güçlerini yeniden elde 
etmeleri için bir fırsat olmaktadır.
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ABSTRACT 

The subject of work/life balance and boundaries has recently received much scholarly 
attention. Many academics from different disciplines are interested in the topic of work-life 
balance and many studies are carried out where the concept is used with different viewpoints. 
Research subjects in this field include the impact of work-life balance on psychological 
health, improving productivity, experiences of dual-career families, conflicts between work 
and family life, change policies in institutions' concerning work-life initiatives, work-life 
balance and international models on gender differences.  

Work-life balance has recently become a prominent discourse of policy in developed 
countries with the increase in the rates of labor market participation due to globalization and 
rapid technological change, the aging population, the increase in the number of dual-career 
families and particularly the decrease in the fertility rates of women. While employees 
demand certain benefits to balance their responsibilities at work and in their personal lives, 
institutions/corporations in return gain competitive advantage by offering certain 
opportunities to their employees for to maintain their work-life balance. Corporate regulations 
such as flexible work hours, job sharing, remote working and reduced work hours are 
becoming more important for employees with increased awareness on this issue. Work-life 
balance practices also smoothen the relationship between job requirements and stress. In this 
context, corporate work-family regulations are considered as possible mediators for a 
supportive work-family culture and employee welfare relationship. 

Keyword: Work Life Balance, Flexibility, Family Friendly Policies 

1. INTRODUCTION  
Former expressions such as “equality of opportunity, positive discrimination” referred 

to in today's institutional, managerial and academic discourses are gradually replaced by 
newer concepts such as “work-life balance”, “work-life integration”, “employee-
friendly/family-friendly policies” or “flexibility”. Research on work-life distinction has 
primarily focused on preliminary studies revealing the work-family conflicts and the 
incompatibility of work-family roles. Some researchers have emphasized that the concept of 
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“family” should be expanded to include other important aspects of life outside of work (e.g., 
community roles, non-familial relationships). Work-life balance (WLB), which represents the 
positive side of work-family separation and is defined as “satisfaction and good functioning at 
work and at home, with a minimum of role conflict” suggests that individuals can strive to be 
balanced in all areas of life, so that individual resources can be allocated for all important 
areas of life. Work-life balance practices that have emerged as a desirable objective in the 
current social development of western countries differ from country to country and from 
institution to institution. Increasing number of employees who are more aware of maintaining 
a work-life balance with each passing day desire to work in employee-friendly institutions 
that offer opportunities such as flexible work hours, the opportunity to work from home or 
child nursery in the workplace or care for elderly family members. 

2. THE NOTION of WORK-LIFE BALANCE  
Work-life balance which may also be defined as “satisfaction and good functioning at 

work and at home, with a minimum of role conflict”, in other words the employee's ability to 
allocate energy, time and commitment in a balanced way consists of balancing factors such as 
time, commitment and satisfaction. While balance of time means allocating an equal amount 
of time to work and family roles; balance of commitment means equal commitment to work 
and family roles and finally the balance of satisfaction means being satisfied with the roles of 
work and family life at an equal level. Although it may vary from institution to institution; 
employee-friendly practices that can include personal development support such as childcare 
and elderly care, psychological counselling and sports center benefits, on the other hand, aims 
to balance employees' career goals with lifestyle aspirations. 
Survey results conducted with 30 employees by Cowan and Hoffman (2007), who primarily 
tried to reveal how employees define the concept of work-life balance in order to further 
understand how work-life balance and work-life boundaries are constructed and managed, 
revealed that employees consider “flexibility” as the most important factor in maintaining 
work-life balance. Survey results conducted by Cowan and Hoffman suggested four different 
but interdependent types of flexibility: time, space, evaluation, and compensation.  

Time Flexibility: Participants, who generally adopt a flexible time 
approach, discussed flexibility in terms of macro time flexibility and 
micro time flexibility. 
Spatial Flexibility: Participants evaluated work-life balance in terms of 
two different spatial structures: Physical space and mental space. 
Physical space flexibility is expressed with the idea of working from 
home. Mental space flexibility, on the other hand, was expressed by the 
employees as “the opportunity to think about work-related issues in the 
private life area and also on matters related to private life in the work 
environment”. 
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Evaluation Flexibility: Evaluation flexibility, which can also be 
addressed simultaneously with time and spatial flexibility, is related to 
how an employee and his/her work are evaluated under this heading, 
the participants emphasized that a manager evaluates the work and 
success of the employee or the duration that the employee spent in the 
workplace.  
Compensation Flexibility: Compensation flexibility is clearly linked 
to time, spatial and evaluation flexibility; however, it is introduced as a 
different category. During the discussions held with the participants on 
compensation, some participants stated that they believed financial 
benefits were the key to balance, while others emphasized that money 
was not a convincing compensation and they would prefer time 
flexibility. 

Research on work-life balance focuses specifically on: (1) Employees’ capacity to 
spend quality time with family members; (2) providing the opportunity to rest in free time; (3) 
health and happiness (well-being) of family members; (4) high quality communication; (5) 
childcare and educational opportunities; (6) the harmony between the workload at work and 
home. There is an increasing pressure on institutions to meet the workplace needs of their 
employees. The factors underlying this pressure are divided into two groups: changes in the 
labor market (increase in the share of women in the labor force, employment of women with 
young children, need for professionally qualified personnel) and changes in the institutional 
environment (pressure groups and increased social awareness). The society that affects 
individuals and the individuals affecting the society are interrelated with the changes 
concerning labor market and institutional environment.  

As the norms of each sector are different, compliance with employee friendly 
programs also differs from one sector to another. Early studies in this area revealed that 
companies operating in the finance and insurance sectors are more likely to adopt these 
programs than institutions in other sectors. Some researchers argue that such programs are 
more likely to be adopted in industries with a high rate of female workforce. While Smithson 
and Stokoe suggest that flexible work environment and maintaining work/life balance have 
always been issues related to women, particularly women with young children, studies reveal 
that married employees or employees with children are more sensitive to familial-supportive 
benefits than single and employees without children. Kossek (2016) who believes that 
majority of the contemporary studies conducted on this issue mainly focus on the adoption 
and usability of workplace policies and practices rather than the use, implementation and 
effectiveness of them suggests that he has developed and elaborated five design and 
implementation considerations for to improve the potential impact of workplace interventions: 
“(1) Integration of the institution's cultural and structural systems; (2) protection and inclusion 
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(where practices do not cause any grievances for employees); (3) institutional support against 
individual power; (4) multi-layered inclusiveness (avoiding negative dynamics between 
groups) and (5) undesirable outcomes (workplace interventions often lead to unpredictable 
positive and negative consequences during the design and implementation phase. However, 
proactive employees who prepare these practices should be aware that workplace 
interventions may vary in terms of social relations between employees and managers, 
employees and customers and in between employees with various workplace identities and 
working styles).” According to Kossek, each of these elements may change over a period of 
time. 

3. EMPLOYEE-FRIENDLY INSTITUTIONS 
There are many factors that make an institution an ideal place to work. While benefits 

such as health insurance plans are significant, they are recently considered as basic benefits in 
work life. Work-life balance options, which are gradually becoming important in the business 
world of the 21st century, are offered in a wide variety. Today, many institutions are known 
for their efforts to become employee-friendly. For example; Working Mother magazine, 
which has been published in the USA since 1978 and known for its annual “100 Best 
Companies for working moms” organization, describes employee-friendly institutions as 
institutions that have the capacity to do everything necessary “to make working mothers 
productive both at work and at home”. Another example that can be given in this regard is 
CNN's “100 Best Companies to Work for”, which is defined as places where employees feel 
themselves “encouraged to balance their workplace and personal lives”. Many studies which 
have investigated the consequences for employees to achieve and maintain a balance between 
work life and personal life revealed that being able to establish a healthy work-life balance 
positively affects job satisfaction, job performance and further improves the productivity. 
Renown as one of Canada's top 100 employers, Canada Mortgage and Housing Corporation 
(CMHC) is recognized as one of the companies where work-life balance programs are 
effectively implemented. In order to attract, recruit and retain the most successful employees; 
the company offers a child care center at the workplace and an annual 80-hours of emergency 
(dependent) care service, which includes care services provided for child, spouse and elderly 
when necessary. In addition, employees who have to take care of a dependent family member 
are paid 93% of their wages for five weeks. These programs significantly assist the company 
in attracting top talented personnel who would apply for the company’s job postings. For 
example; in 2008, 13,281 people applied to CMHC for 49 positions. The work-life balance 
programs/benefits offered by the company also help to retain its highly skilled employees and 
the company's voluntary turnover rate is only around 7%. Welsh et al. (2017: 183), in their 
research study titled Work-Family Balance and Marketing Capabilities as Determinants of 
Chinese Women Entrepreneurs' Firm Performance, where they investigated two basic 
dynamics (work-family life balance and marketing skills) related to women's entrepreneurship 
and company performance in China through a survey they conducted with 115 women 
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entrepreneurs concluded that there is a positive relationship between the level of work-family 
balance, which is expressed as the intensity of family support, and company performance as 
expected. According to the researchers, who suggested that the study also indicated a positive 
correlation between the marketing skills of female entrepreneurs in China and company’s 
performance, marketing skills include integration of market segmentation, targeting and 
positioning, advertising, pricing and marketing practices. Women entrepreneurs with such 
skills are better equipped to seize opportunities and expand their business across market 
boundaries, which eventually allow them to perform better. 

The satisfaction of the employees in both their personal lives and workplace also 
positively affects the institutions. Employees' opportunity to have the time they need to devote 
to themselves improve their quality and skills, which in turn results in an increase in 
productivity. Studies indicate that the following areas stand out in the context of the impact of 
services/benefits offered to employees within the framework of work-life balance on 
corporate productivity: Employee's attitude towards work, employee turnover rate and 
absenteeism rate. Positive/negative changes in employees’ attitudes can directly change the 
productivity levels of the employee by affecting the work quality and speed of the employee 
and these changes also have implications over turnover rate and absenteeism. On the other 
hand; employee turnover rate, which is a more strictly defined concept, is easily documented 
in an organization. A study reveals that average employee turnover which is very important 
for any organization is about 1.5 times the annual wage of employees. The expected effect of 
work-life balance benefits on absenteeism is similar to their effect on turnover rate. Flexible 
work schedules or childcare benefits offered by an organization will also help to reduce 
absenteeism due to conflicts between employee’s workplace and childcare responsibilities. 
According to Campbell (2000), employees can effectively influence corporate practices and 
corporate culture through open communication and active participation by clearly sharing 
their needs and expectations with management. On the other hand, management can work on 
Tengblad's (2004) concept of “Keepers of hope” by building relationships and collaborations 
with employees as well as communicating with them to reduce the likelihood of issues that 
will adversely affect employees individually and corporately. Thereon, both management and 
employees can successfully act together respectively in creating shared expectations through a 
supportive corporate culture that shall promote the interests of both the organization and its 
employees. 

Family-supportive employment benefits have become increasingly common in recent 
years as a response of employers' to increased participation of female employees in the labor 
force and as a result of the need to maintain work-family balance. The decisions taken by 
employers to offer these opportunities (the benefits offered in line with these policies) are 
shaped not only by the demands of their own employees, but also by the expectation that the 
performance results of their own institutions will be positively affected. One study revealed 
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that 82% of executives “believe that work-life balance benefits are becoming increasingly 
important in driving productivity and reducing absenteeism and stress”. In summary; studies 
conducted on these issues reveal that employee-friendly practices are directly related to the 
increase in productivity and profitability as well as value creation in organizations trying to 
offer these benefits. 

RESULTS 
Work-life culture is generally accepted as “shared assumptions, beliefs and values 

about the extent to which an organization supports and values the integration of its employees' 
lives at the workplace and outside of work”. While a supportive work-life culture enables the 
manager's support, an unsupported work-life culture restricts the manager's support and 
discourages the manager from providing support. Managers resort to means of 
communication and social benefits to support employees to share their work-life needs that 
they cannot express concretely. Managers’ search for different solutions in order to support 
the needs of their employees in terms of maintaining work-life balance, when they cannot 
meet the demands of their employees, is considered to be important in terms of both 
maintaining the communication with employees and achieving corporate goals. Results of the 
survey conducted by Wike M. Been et al. (2017) with 202 senior managers from five 
European countries (Netherlands, England, Slovenia, Portugal and Finland) as part of their 
study focusing on the conditions under which senior managers support work-life benefits 
revealed that managers consider many contingent factors at once when deciding to support 
work-life benefits (cost, employee engagement and the type of the benefit like flexible work 
hours or remote working particularly when they're going to make a single choice). 
Furthermore, senior managers prefer arrangements/benefits designated for all employees 
rather than the work-life arrangements exclusive to specific employees. According to the 
study, senior managers determine the specific conditions on the grounds of both 
organizational and national conditions however no significant relationship was found between 
the personal characteristics of senior managers and the support they gave to these regulations. 
Survey results pointed out that the regulations mostly supported by senior executives are 
remote working and flexible work hours. Flexible or reduced working hours are among the 
work-life balance tools favored by the employees to provide a smoother transition in the early 
or latter stages of their career paths. A less common human resources practice aiming to 
maintain work-life balance and its impact on the organization is domestic support provided by 
the employer. Studies highlight the exigency of any domestic support offered by employers 
who need to take the advantage of the continuity and socialization of the paid workforce On 
the other hand, argues that the success of work-life balance previously depended on 
organizations responsible for providing suitable conditions for employees; however, it has 
gradually switched to individuals who are responsible for maintaining their own work-life 
balance, as it is considered a symbol of individual status.  
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ABSTRACT 

The earth's climate is changing. Unfortunately, this change negatively affects our 
world, the atmosphere, and all living beings on earth. However, the change of the world's 
climate is not equally destructive all over the world; and every individual reacts differently. 
Climate change is an extremely complex problem at the forefront of the most important 
environmental and economic problems of our time, which create negative effects in all areas 
of life from health to agriculture especially in our geography. People are directly exposed to 
changes in temperature, humidity, rise in sea level, and severe weather events which occur 
more often due to climate change; and they are directly and indirectly affected by the changes 
in water quality, food quality, ecosystem, agriculture, industry, settlements, and economy. 

This study aims to evaluate the concept of a refugee within the framework of the 
Geneva Convention on the Legal Status of Refugees of 1951, and the issue of whether climate 
refugees can be evaluated under the concept of refugee in the convention, the existence of 
regulations on climate refugee in the domestic law of some countries and an international 
supervisory body with a semi-fair structure, the Ioane Teitiota decision - a recent important 
decision of the United Nations Committee on Human Rights - and the legal solution of the 
issue of climate refugee status. 

Keywords: Climate Change, Climate Change-Related Migration, Climate Migration 

1. INTRODUCTION 
The climate crisis is strengthening its impact every day, and this is accepted as a scientific 

reality rather than a scientific assumption. These effects of the climate crisis, which we feel in 
many areas, have been long threatening the right to life of local communities. The failure or 
delay in taking the measures, which governments have guaranteed to take, makes it 
impossible mostly for the communities living in island countries at a first-degree risk and 
those living at a level slightly above the sea level to survive. These reasons force people to 
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immigrate; and, it is estimated that, though in changing numbers, millions of people will 
immigrate due to climate change. Meanwhile, it is predicted that a large part of this migration 
will occur in the south of the world and developing countries. In particular, South Pacific 
island nations such as Kiribati, which will be an important part of the Ioane Teitiota decision 
that we will mention in this study, have been in danger of extinction due to the global climate 
crisis for many years and therefore face emigration heavily. If we are to give information 
about Kiribati; it is an island nation of 100.00 inhabitants that belongs to the Micronesian 
group among the South Pacific island countries, with a height of fewer than 2 meters above 
sea level. These countries are often reflected in the media and reports of non-governmental 
organizations as sinking countries, and it is stated that by the middle of this century it will be 
uninhabitable and their local communities will be the world's first climate refugees. 

2. THE CONCEPT OF MIGRATION AND LEGAL GAP IN TERMS OF 
CLIMATE MIGRATION 

The concept of the refugee is defined in the Geneva Convention Relating to the Legal 
Status of Refugees in 1951. According to Article 1/A-2 of the Convention, if a person has a 
well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of 
a particular social group, or political opinion in the country of his nationality, and owing to 
such fear is unwilling to avail himself of the protection of that country; and demand protection 
for another country due to aforementioned reasons, he is recognized as an asylum seeker, and 
his status is recognized as a refugee. Besides, it is stated that persons cannot be sent back to 
the countries in which their lives or freedoms will be threatened due to one of the five reasons 
listed in paragraph 1 Article 33 of the Convention (non-refoulement). However, paragraph 2 
of the article states, “However, a refugee about whom there are serious reasons to be 
considered dangerous to the security of the country of his nationality, or who continues to 
pose a danger to the people of that country, especially due to the fact that he is convicted of an 
ordinary offence as a definitive judgment, cannot claim to benefit from this provision.” When 
the relevant provisions are examined, it is understood that people displaced for environmental 
reasons do not receive protection under the Convention. 

The widely used definition of climate refugee today was first established in 1985 by 
Essam El-Hinnawi of the United Nations Environment Programme (UNEP) as” individuals 
forced to permanently or temporarily leave their traditional place of residence due to human 
and/or natural environmental degradation endangering and/or seriously affecting their lives" 
(Williams, 2011: 118). In 1979, the United Nations High Commissioner for Refugees 
(UNHCR) published the Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee 
Status (Hong, 2001: 330). Section II of the manual states that victims of environmental 
disasters are not covered by the convention in terms of obtaining refugee status (UNHCR, 
2019: 211). Although it is accepted that people displaced for environmental reasons 
(Environmentally Displaced Persons, in short IDPs) are excluded from the protection of the 
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Geneva Convention under the current international legal framework, their basic rights such as 
the right to have an adequate level of life for themselves and their family the right to health 
and the right to full and free use of natural resources and wealth are protected under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). However, the 
Convention did not have a protocol in which those whose rights were violated could apply to 
the supervisory body and file a complaint. In 2013, this control mechanism was established 
with the optional protocol annexed to the contract. However, while there are 170 contracting 
states in the articles of association, only 24 states are contracting parties to the annexed 
protocol. In this respect, it envisages a very limited control mechanism.  

Another convention is the convention where there is article 6 to which the applicant bases 
his claim that the right to life is violated, and which is protected by the International Covenant 
for Civil and Political Rights (ICCPR) in the resolution of Ioane Teitiota, as well. Unlike 
ICESCR, with the entry into force of the Convention, the United Nations Human Rights 
Committee, the supervisory body, and the individual application mechanism, was established 
and started to work. Since 1981, the Committee has begun to publish "General Comments" on 
the implementation of rights. In the latest of these comments, General Comment No.36, the 
right to life under the Convention has been interpreted more widely than ever before; and for 
the first time, it has been emphasized that environmental degradation threatens the right to life 
of current and future generations and that measures should be taken by states in this regard. At 
the same time, in the Ioane Teitiota resolution, there is a reference to paragraph 31 of the 
General Comment no.36; the principle of the ban on repatriation is interpreted more broadly; 
and it is stated that people who cannot be granted refugee status due to the fact that they are 
excluded from the five reasons in the Geneva Convention of 1951 should not be deported if 
there is a serious danger to their right to life (Birol, 2020). 

However, in international law, this gap in the definition of refugee continues and people 
facing this situation do not obtain refugee status. Therefore, the issue is left to the domestic 
legal regulations of the countries. 

3. SOME STATES THAT PROVIDE PROTECTION FOR PEOPLE DISPLACED 
BY ENVIRONMENTAL REASONS IN THEIR DOMESTIC LAW 

In this regard, the first example we come across is the United States (USA), which 
provides temporary protection rather than providing permanent status. Created simultaneously 
with the Immigration Act which entered into force in 1990 in the United States, the 
Temporary Protected Status (TPS) aims to prevent foreign nationals from being sent back as 
they will be exposed to violence, disease, or death as a result of their repatriation. TPS is 
granted in the following situations: Ongoing armed conflict in the country of origin, an 
environmental disaster, an epidemic, or another temporary state of emergency. However, this 
status is granted for periods of 6, 12, or 18 months; and the period can be extended as a result 
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of monitoring the situation in the country 60 days before the expiration of the given period. 
However, this protection, which has only been given to citizens of 10 countries to date, is not 
considered an adequate arrangement due to the temporary status and the fact that a very 
limited number of people have benefited (Flanagen, 2020: 10).  

In Sweden, another country that can protect people displaced by the climate crisis in its 
domestic law, some amendments to the Foreigners Act 2009, which came into force in 2006, 
include a regulation titled "Persons who need protection in another way other than refugee 
status" (Sour, 2016: 32). Accordingly, the stranger  

1. should be out of his country due to the fact that he is justifiably afraid of the death 
penalty or torture, ill-treatment, or dishonorable treatment 

2. should be out of his country due to the fact that he is justifiably afraid that he will be 
severely harmed by internal or external armed conflict or another violent conflict, 

3. should not be able to return to his country due to environmental disasters. Therefore, 
the third paragraph of the regulation may be applied to displaced persons for 
environmental reasons. 

4. IOANE TEITIOTA THE NEW ZEALAND JUDGEMENT 
Ioane Teitiota was living on Tarawa Island of the Republic of Kiribati in the Pacific 

Ocean and had to emigrate to New Zealand due to rising sea levels and the destruction of 
drinking water sources as a result of the effects of the climate crisis, the loss of yield with the 
increasing the salt content of the soil on agricultural land, and therefore the fact that the 
conflicts between the people often resulted in injuries, making it impossible for him and his 
family to survive. In New Zealand, he and his family filed for asylum request because these 
conditions in his country endangered his right to life. This application was rejected by the 
Immigration and Protection Tribunal of New Zealand on the grounds that environmental 
degradation is not one of five reasons for determining refugee status under the Geneva 
Convention. Teitiota's appeal to a higher court and his appeal to the Court of Appeal were 
rejected on the same grounds, after which Teitiota and his family were deported to their home 
countries. Teitiota then applied to the United Nations Human Rights Committee, claiming that 
his right to life protected by the Convention (ICCPR) had been violated. Referring to the 
General Comment, the Court stated that states would be given a potential responsibility not to 
deport those who would face irreparable harm for environmental reasons in the country to 
which they would be sent. However, the Committee concluded that it was not unlawful for the 
applicant to be sent back, stating that the current situation in Kiribati did not pose a 
sufficiently serious risk, and therefore there were no violations but stated that such claims 
could be accepted in the future if the effects of climate change worsened. Contrary to what the 
court has stated, it is expressed that the current situation in Kiribati is severe, that the 
applicant and his family do not live a decent life, and that an unreasonable burden of proof is 
imposed on the applicant, and that the threshold of mistreatment is held to an unattainable 
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degree, and that the repatriation of the applicant violates the right to life protected by the 
Convention. The importance of the decision is based on the fact that it is the first decision of 
an international supervisory body on a direct case-by-case basis regarding climate refugees, 
which has been discussed at the theoretical level for years (Birol, 2020). 

CONCLUSION 
It is clear that the concept of climate refugee has not been regulated in terms of the 

existing domestic laws of countries and international conventions, and that this deficiency 
must be addressed. With the examples stated, it is observed that the regulations made in the 
domestic laws of the countries are far from offering a permanent solution to people displaced 
due to environmental reasons. At this point, an international responsibility falls on the states, 
especially the developed states. As a matter of fact, while the developing countries are 
responsible for 1% of the world's total greenhouse gas emissions, the same countries face the 
deadly consequences of the climate crisis with 99%. Besides, the fact that the richest 
countries, which also cause the world's highest global greenhouse gas emissions, refrain from 
establishing an adequate and necessary legal framework to protect climate refugees raises 
concerns about climate justice (Flanagan, 2020). Therefore, the greatest responsibility falls 
upon the developed countries that have the most share in the occurrence of the climate crisis. 
In terms of the Teitiota decision, it should be noted that for the first time an international 
supervisory body has cleared the way for legal recognition of the concept of climate refugees 
by paving the way for the repatriation ban to be applied to people displaced by climate 
change.  

As a result, although it is clear that the ultimate solution is to combat the climate crisis, 
a new international convention should be drafted in the face of the current legal gap in terms 
of the current course of events, or climate refugees should be permanently protected through 
the introduction of an additional protocol to the Geneva Convention or the United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (McAdam, 2011). 
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Abstract 

The demand for energy resources is increasing, especially in developing countries 
because of the rapid population growth and industrialisation. However, countries have turned 
to alternative energy sources for reasons such as the increase in greenhouse gasses, the 
development of environmental protection awareness, the sustainability of energy resources, 
price instability, dependency on source countries and ensuring energy security. This situation 
has created the need for alternative, safe, clean and accessible energy sources to replace 
limited non-renewable resources (such as oil, natural gas, coal, uranium and thorium). Many 
countries have increasingly turn towards renewable energy sources such as hydroelectric, 
solar, wind, biomass, geothermal and wave energies. 

In Turkey, with the increase in population, the energy demand has been gradually 
growing. Although energy production from non-renewable energy sources such as oil and 
natural gas is high in Turkey, due to the increase in oil prices and foreign dependency, 
alternative energy sources are on the agenda to ensure energy security. Nuclear power plants, 
one of the non-renewable (and primary) energy sources in Turkey, are at the stage of 
constructing. However, one of the most common renewable energy sources in Turkey is 
hydroelectric energy.  Although Turkey's renewable energy potential is high (for example, 
solar, geothermal and wind), production from renewable energy sources is uncommon. As a 
result, Turkey has increased its investments in order to generate electricity from alternative 
energy sources, especially wind and solar energy, in order to reduce its external dependency 
in energy and diversify its energy resources. This study evaluates the importance of renewable 
energy sources in energy production in Turkey. 

Keywords: Renewable energy, hydroelectric energy, Turkey, solar energy, energy policy 

INTRODUCTION 

It is predicted that the worldwide energy requirements will increase by 1.6% annually 
between 2010 and 2025. It is foreseen that this increase will be met by the use of fossil fuels 
such as oil and natural gas from renewable energy sources. Coal is currently the most 
abundant fossil fuel in the world (Çepik, 2015: 45). Most of the world's energy needs are met 
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from oil. Oil is followed by coal, natural gas, hydroelectric, nuclear and renewable energy. it 
is expected that oil will maintain its top position, but natural gas will have the second largest 
usage area instead of coal until 2035 (Çepik, 2015: 54).  However, there is a general approach 
that the share of oil in energy resources will gradually decrease. Both the limited reserves of 
oil and its increasing price have led countries to alternative energy sources. In recent years, 
countries have turned to renewable energy sources in order to reduce both the adverse impacts 
of fossil fuels and the dependence on fossil fuels (Çepik, 2015: 46).

Turkey's energy demand is rising as a consequence of population growth, increasing 
urbanisation, economic growth, and rising welfare, as in the rest of the world (Furuncu, 2016: 
203). The 90% of Turkey's primary energy demand is based on fossil fuels. Turkey's oil and 
natural gas reserves are very low considering the consumption and import amounts. Turkey 
imports 75% of its energy needs (Dışkaya, 2017: 139).  For instance, in 2015, approximately 
75.9% of the primary energy source demand was met through imports. In 2015, Turkey 
ranked 5th in the world with 48 billion m3 natural gas imports, 13th with 35 million tons of oil 
imports and 8th with 30 million tons of coal imports. In 2016, 30 billion dollars of foreign 
currency was spent on oil imports. This amount was around 40 billion in 2017 due to the 
increasing exchange rate (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). Moreover, Turkey has a high 
natural gas dependency on Russia, Azerbaijan and Iran (Koç et al., 2018: 96; International 
Energy Agency, 2021). Since the ratio of crude oil production from producible reserves to 
total consumption is 6.4%, a high level of oil is imported. A high level of natural gas is 
imported due to the ratio of production to consumption in natural gas is 0.8% (Dışkaya, 2017: 
141) 

According to the Conference of the Parties to the UN Framework Convention on 
Climate Change, Turkey has promised to reduce its greenhouse gases to 21% by 2030. 
However, Turkey's growing economy is limiting its ability to reduce emissions levels and it 
has not currently planned a peak in emissions (International Energy Agency, 2021:30). 67.8% 
of Turkey's greenhouse gas emissions originate from energy, 15.7% from industrial processes, 
10.8% from agriculture and 5.7% from the waste sector (Dışkaya, 2017: 142).

In general, fossil energy resources in Turkey are not rich in raw materials, so it is 
dependent on the raw material. As the need for energy increases with economic growth, 
imports of energy raw materials are also increasing (Çetin et al., 2019: 950). In this context, it 
is necessary for Turkey to diversify its energy policies, increase the share of renewable 
energies such as hydraulic, wind and solar, and ensure energy efficiency (Çetin et al., 2019: 
950). 
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TURKEY’S ENERGY POLICY

As a developing country, Turkey's annual energy demand increase is higher than that 
of developed countries. Turkey’s biggest energy resources are oil and natural gas. However, a 
limited amount of oil is extracted within the borders of Turkey. Natural gas, which takes the 
first place among energy sources, is used in electricity production. Alternatively, its use for 
heating purposes in residences has become quite common in recent years. However, Turkey is 
a very scarce country in terms of natural gas reserves. Extracted natural gas meets only 2.4% 
of consumption (Çepik, 2015: 58). In addition, lignite is the leading energy producer in 
Turkey. Lignite is generally used as fuel in thermal power stations. 1.6% of the total world 
lignite reserves are in Turkey (Çepik, 2015: 58).

Turkey's aim is to reduce foreign dependency, to evaluate domestic and renewable 
energy potential and to improve electricity generation, transmission and distribution 
infrastructure (Ministry of Energy and Natural Resources, 2019: 41; Presidency of Strategy 
and Budget, 2019: 120). In this context, it is aimed to increase the rate of electricity installed 
power based on domestic and renewable energy sources to the total installed power from 59% 
to 65% and to strengthen the natural gas and electricity infrastructure. In addition, it is aimed 
to accelerate oil and natural gas exploration and production activities, especially in the seas. 
Finally, the development of legislation and human resources infrastructure regarding nuclear 
energy is one of the strategies for reducing Turkey's dependence on foreign energy (Ministry 
of Energy and Natural Resources, 2019: 22-23). 

In Turkey's energy policy, it is aimed to diversify primary energy resources in line 
with reducing the high dependence on imported oil and natural gas resources (Dışkaya, 2017: 
140). 
Especially in the last 20 years, with the growth of the economy and population, the demand 
for energy and import dependency in energy has increased (International Energy Agency, 
2021: 11). With the growth of energy demand, Turkey plans to restructure its energy system, 
reduce imports, increase production capacity and lower prices for consumers (International 
Energy Agency, 2021:3). 

Turkey is still dependent on imports of fossil fuels, especially oil and gas 93% and 
99% respectively.  For example, the transportation sector is 98% dependent on oil. Therefore, 
Turkey has prioritized local exploration and production in order to reduce foreign dependency 
in oil and gas  (International Energy Agency, 2021:11). By 2023, it is also aimed to increase 
oil and mining explorations. In this context, offshore oil and natural gas explorations are 
carried out in the Black Sea and other regions (WWF, 2011: 6). In addition, domestic crude 
oil production of Turkish Petroleum Corporation (TPAO), which holds most of the 
exploration and production licenses, grew by 19% from 2017 to 2019. However, most of the 
demand is met through imports (International Energy Agency, 2021:11). Turkey aimed to 
diversify its import sources in order to ensure natural gas security. In the early 2000s, Russia 
was the dominant natural gas supplier, but Turkey began importing gas from the Islamic 
Republic of Iran in 2001 and Azerbaijan in 2007. In addition, Turkey has diversified its oil 
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suppliers. Turkey; Iran supplies oil from Iraq, Russia and Saudi Arabia (International Energy 
Agency, 2021:12). In addition to the natural gas and oil development in the Black Sea region, 
Turkey also aimed to increase domestic production in renewable energy, nuclear energy and 
lignite mining  (International Energy Agency, 2021:13). 

Turkey has a wide variety of natural resources, but only a few on a large scale. It has 
significant coal deposits among its neighbors outside Iran. Turkey is heavily dependent on 
imported oil and natural gas. However, it is taking important steps to increase the use of 
domestic energy resources (renewable energy, coal and nuclear) (International Energy 
Agency, 2021:18). Turkey's approach to coal mining and coal-fired production is also to 
reduce its dependence on imported natural gas and imported coal (International Energy 
Agency, 2021:14). Turkey aims to switch to domestic production and consumption of coal. 
While the share of electricity produced from domestic coal was 12.6% in 2013, it increased to 
14.9% in 2018  (Presidency of Strategy and Budget, 2019: 120). Hard coal is mainly planned 
to be used in the industrial sector however, coal-fired power plants cause serious air pollution 
(International Energy Agency, 2021:15). 

Nuclear energy which has grown ten-fold in the last 30 years is generally preferred by 
countries with a high dependence on fossil fuels (Çepik, 2015: 46). Turkey, which is foreign-
dependent in terms of energy production, aims to increase its energy diversity and reduce 
foreign dependency by adding nuclear energy to its energy resources (Kaya and Göral, 2016: 
421). Nuclear energy is considered important for Turkey in terms of ensuring energy supply 
security, reducing the dependency on imported energy inputs and the current account deficit 
(Furuncu, 2016: 202).  Turkey plans to establish three nuclear power plants with twelve 
reactor units in order to ensure energy security and reduce foreign dependency. The first of 
these is the Akkuyu power station built in Mersin, with an installed power of 4800 MV and 
consisting of 4 units and is expected to be operational in 2023 (International Energy Agency, 
2021: 14). The second is the Sinop Nuclear Power Plant, which was signed with Japan in 
2013. However, due to the high cost, negotiations with partners other than Japanese 
companies continue. Site selection for the power plant is still ongoing (International Energy 
Agency, 2021: 27). In addition to renewable energy, the country's energy mix will be shaped 
with the nuclear power plant expected to be established in 2023  (International Energy 
Agency, 2021: 3). 

RENEWABLE ENERGY IN TURKEY 

In order to increase the use of renewable energy and improve energy efficiency in 
Turkey, legal regulations such as the ‘Renewable Energy Law’ in 2005 and the ‘Geothermal 
Law’ in 2007 were introduced. ‘The Energy Efficiency Law’, which includes objectives such 
as efficient use of energy, reduction of losses and leaks, and reduction of energy costs, entered 
into legislation in 2007. However, despite the legal regulations, their adequacy in 
implementation is controversial. Turkey, like many other countries in the world, is 
experiencing some economic and financial difficulties in making effective use of renewable 
energy technologies (WWF, 2011: 8).
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Especially in the last 10 years, there has been a significant growth in renewable energy with 
the increase in Turkey's energy diversity (International Energy Agency, 2021: 3) (see Figure 
1). Renewable electricity generation in Turkey has tripled in the last 10 years and its share in 
total generation has increased to 44% in 2019 with the increase in solar energy (International 
Energy Agency, 2021: 13). Turkey is defined as one of the countries with the best potential in 
wind energy in Europe. It is in a rich position among the countries of the world in geothermal 
energy. It is stated that a significant part of the annual energy demand can be met if the biogas 
potential is used  (Dışkaya, 2017: 140). The number of hydroelectric power plants in Turkey 
is 636, the number of wind turbines is 232; the number of geothermal power plants is 40 and 
the number of solar power plants is 5,422 (Çetin et al., 2019: 961).

The share of renewable energy in total electricity production was 28.9% in 2013 and 
increased to 32.5% in 2018. In 2017, wind and solar Renewable Energy Resource Areas 
(YEKA) tenders with a total capacity of 2,000 MW were completed to use renewable energy 
resources efficiently and effectively as well as producing the equipment used in production 
facilities in the country. One of the objectives of the Ministry of Energy and Natural 
Resources is to evaluate renewable energy sources and determine policies and strategies for 
increasing energy efficiency (Ministry of Energy and Natural Resources, 2019: 41).

Figure 1: Distribution of Turkish Electricity production by energy resources, 20205

The 44% of domestic energy production in 2019 was produced from renewable 
energy. Private investments in electricity generation doubled between 2002 and 2018. The 
aim of Turkey is to increase its capacity from both wind and solar to 10,000 MW by 2017-
2027 (International Energy Agency, 2021: 32). In addition, to strengthen new domestic coal 
capacity of 7500 MW.  Turkey, until 2023, 76% of the 84% new energy capacity to be 
provided from domestic sources will be from renewable energy. It also plans that 61% of the 
82% energy obtained from domestic sources by 2027 will come from renewable energy 
(International Energy Agency, 2021: 30). 

5 Reference: TEİAŞ (2021). https://www.teias.gov.tr/tr-TR/sektor-raporla 
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Hydroelectric Energy 

Turkey's hydraulic energy technical potential is approximately 216,000 GWh/year. 
Turkey uses 66,000 GWh/year (31%) of this potential. Turkey ranks 15th in the world in 
terms of using its hydraulic energy potential (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). However, 
Turkey is a country that suffers from water stress due to its increasing population, 
unsustainable water infrastructure projects, excessive use of water in agriculture, pollution of 
water resources by waste, mining activities and global warming. In this context, considering 
the 40% decrease in precipitation rates, the high dependence on hydroelectric resources has 
serious impacts on energy production (Dışkaya, 2017: 140).

The General Directorate of State Hydraulic Works (DSI in Turkish acronym) is the 
only authorised actor in developing and presenting the hydroelectric potential to the national 
economy. Since Turkey is not a country that receives precipitation in all seasons due to its 
geographical location, it needs to build dams and hydroelectric power plants. For this reason, 
hydroelectric energy investments continue with the cooperation of the State-Private sector, 
with the development of hydroelectric potential and the involvement of the state in projects 
where the private sector is insufficient (DSI, 2021: 40). According to the 2021 Activity 
Report of the General Directorate of DSI, as of the end of 2020, there are 714 power plants in 
operation, 37 power plants under construction, and there are 493 power plants whose 
construction has not started yet (DSI, 2021: 41). 

Solar Energy 

China, Japan, Germany and the USA are among the countries that benefit the most 
from solar energy. Turkey ranks 19th in the world in terms of the potential to benefit from 
solar energy (Kayişoğlu and Diken, 2019: 63). There is a large-scale solar energy potential in 
Turkey, where fossil energy resources are limited. Although the duration of sunshine varies 
throughout the year, there are approximately 2,738 hours of sunshine in Turkey (Koç et al., 
2018: 105). At the end of 2017, the total number of power plants with and without a license is 
3,616. The total installed power of these power plants in operation has reached 3,421 MW 
(Koç et al., 2018: 105). However, in-depth research and development (R&D) and applications 
on this potential are not applied sufficiently (Çetin et al., 2019: 950). For example, Turkey's 
electricity generation is very low, such as 0.02%, from solar in 2019. In addition, production 
remained below 1% in 2020 (Chamber of Electrical Engineers, 2021).

There are 9.1 million buildings in Turkey and approximately 87% of this amount is 
residential buildings. More than 100,000 new buildings are added to Turkey's building stock 
every year. It is predicted that solar module systems can be installed on the roofs and facades 
of these buildings in the next 10 years at a total of 2,000 – 4,000 MW (Ministry of Energy and 
Natural Resources, 2020a).  
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Wind Energy 

Turkey's first commercial wind power plant was established in Izmir (8.7 MW) in 
1998. While the capacity related to wind energy has been following a very rapid development 
trend in the world since 2000, there has been no rapid development regarding wind energy in 
Turkey until 2006. After the enactment of the ‘Renewable Energy Law’ (No. 5346 in 2005), 
wind energy production increased (Yılmaz, 2012: 42). The electrical energy produced from 
wind power plants in 2011 was 4726 billion kWh and corresponds to 2.07% of the total 
electricity production  (Koç and Şenel, 2013: 41). In 2016, the licensed wind energy installed 
power reached 5751.3 MW (Dışkaya, 2017 : 141). As of the end of 2017, the installed power 
rate was 6,872.10 MW. As of the end of December 2020, Turkey’s installed power based on 
wind energy is 8,832 MW, its share in total electricity production is 8,09% (Ministry of 
Energy and Natural Resources, 2020). The target for 2023 in the Turkey Strategic Plan is to 
reach 20,000 MW of wind energy installed power (Koç et al., 2018: 107).

Biomass Energy 

Biomass, is commonly used in the world is widely used in rural areas in Turkey 
which has a very rich potential in terms of biomass resources and organic waste sources
(Toklu, 2017: 235). Turkey's biogas potential is equivalent to 88% of current natural gas use. 
Turkey has a very large organic waste capacity and organic waste which is 65% of the general 
total waste. These wastes are dispersed into the environment in an uncontrolled manner and 
cause environmental pollution. Evaluation of these wastes gains importance both in terms of 
environmental pollution and energy needs (Şenol et al., 2017: 82). The installed power based 
on biomass energy, which is also widely used in electricity generation, is 1485 MW as of the 
end of December 2020 and its share in total electricity generation is 1.80% (Ministry of 
Energy and Natural Resources, 2020b).

Geothermal 

In geothermal energy, between 2010 and 2015, after the geothermal law, regulations 
and tariff support, a significant improvement was achieved in electricity generation and direct 
use. The 820 MW of electricity was produced at the end of 2016 (Dışkaya, 2017 :141). 
Geothermal energy is the natural heat of the earth and is defined as the thermal energy 
contained in hot fluid (water, steam, gas) and hot dry rocks under pressure accumulated in the 
depths of the earth's crust. Turkey, which is in the Alpine-Himalayan system, is very rich in 
active faults. There is a lot of natural hot water flow in the country along these fault lines. In 
terms of direct use, it is widely used in Turkey for heating residences, thermal facilities and 
greenhouses (Yılmaz, 2012: 43-44). 

Turkey is the 1st country in Europe in terms of geothermal potential and the 5th 
country in the world in terms of installed power (WWF, 2011: 9). The top five countries in 
electricity generation from geothermal energy are the USA, Indonesia, Philippines, Turkey 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1256 June 1-2, 2021



and New Zealand. The geothermal potential of Turkey is high and 78% of the potential areas 
are in Western Anatolia, 9% in Central Anatolia, 7% in the Marmara Region, 5% in Eastern 
Anatolia and 1% in other regions. The 90% of Turkey’s geothermal resources are at low and 
medium temperatures and are suitable for direct applications (heating, thermal tourism, 
various industrial applications, etc.) and 10% for indirect applications (electric power 
generation) (Ministry of Energy and Natural Resources, 2020c). Geothermal energy, which is 
widely used in electricity generation as well as district heating, is 1.613 MW as of the end of 
December 2020, and its share in total electricity generation is 3.25% (Ministry of Energy and 
Natural Resources, 2020c). Turkey 2023 geothermal installed power and production target is 
stated as 1 GW (Koç et al., 2018: 105; Kayişoğlu and Diken, 2019: 63).

DISCUSSION 

Turkey primarily aims to use domestic and renewable resources to ensure energy 
security. In this context, how much Turkey tries to take steps in renewable energy, it has 
accelerated the search for fossil resources such as oil and natural gas in the country to reduce 
its dependence on imports in energy. In addition, nuclear power plants are under construction.
However, although it is recommended as an alternative to the solution of the energy crisis due 
to its low carbon emissions, it should not be seen as a solution due to the problem of 
radioactive waste and its high cost, and its use in the world should be reduced (WWF, 2011:
11). As a result, the necessity of renewable energy emerges when the non-renewable fossil 
resources and the increase in greenhouse gas emissions and the possible harms of nuclear 
energy to the environment are considered (Çıtak and Kılınç Pala, 2016: 83).

In Turkey, especially in the last 10 years, despite the developments in renewable 
energy in the context of Turkey's energy security, energy production remains below its 
potential; e.g 2.4% of solar; 10.8% of the wind; 32.4% of geothermal; 37.4% of hydraulic and 
1% of biogas are used in Turkey. Biomass waste potential is almost never utilised (Kayişoğlu 
and Diken, 2019: 64).

It is clear that, some difficulties are experienced in the production of renewable 
energy; more specifically insufficient funds allocated for technology and research and 
development activities, Turkey's priority to hydroelectric and lignite resources before solar 
and wind energy, the cost of geothermal resource exploration (WWF, 2011: 9-10), the number 
of entrepreneurs who want to obtain a license and establish a facility is around 40 and lastly 
difficulties in obtaining documents from the institution and meeting the necessary conditions 
(Kayişoğlu and Diken, 2019: 65).

CONCLUSION 

In Turkey, the need for energy is increasing in parallel with population growth, 
industrialisation and technological developments. Turkey has focused on domestic and 
renewable energy to ensure energy security and reduce its dependence on foreign oil and 
natural gas. Despite the progress in renewable energy, fossil fuels still dominate the economy. 
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Therefore, Turkey has prioritised domestic exploration and production through the TPAO. In 
addition, domestic coal production is increasing. 

Turkey has a high potential for hydraulic, wind, solar, biomass and geothermal 
energies. However, although Turkey has increased its renewable energy capacity especially in 
the last 10 years, it still cannot utilise its full potential. The fossil fuel reserves such as coal, 
natural gas and oil are rapidly depleting. For this reason, renewable energy sources should be 
prioritised in Turkey, both to reduce emissions and to reduce foreign dependence on energy, 
as fossil fuel reserves are limited. In this context, bureaucratic obstacles to investments in 
renewable energy should be removed and technical and scientific R&D studies should be 
accelerated in this field.
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Abstract 

The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of 
Field Crops Tissue Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications 
according to “Randomized Lots Test Pattern”. In each recurrence, the seeds were sown in 
glass petri dishes, 10 seeds each, on coarse filter paper, and watered with sterile distilled 
water as needed. All steps of the treatments were carried out under sterile conditions and 
the petri dishes with the seeds were kept in darkness in a climate chamber set at 24±2 °C. 
Daily observations were made and recorded in order to calculate rooting and germination 
percentage ratios of the seeds. The obtained data were analyzed by JMP statistical software 
and the average % rooting and germination values were calculated.  

The effects of the bacteria on the initial development period of Lycopersicon 
esculentum L. plant in salty conditions were investigated by coding the seeds of 
Lycopersicon esculentum L. plant to encourage plant growth. Bacteria have been isolated 
from Siirt ecological conditions. 3 bacterial strains (KF3B, KF58B and KF63C), which 
were found to have ACCD (1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) activity, which 
were proven to be superior in laboratory tests and tests that determined their effects on plant 
growth and which are effective in terms of resistance to stress conditions, were used. Salt 
stress in the study was created by using NaCl (control, 50 and 100 mM NaCl). Salt 
concentrations were applied at the seed sowing stage and once at 3 ml. As a result of the 
research, the effect of bacteria showing ACCD activity on salt stress in Lycopersicon 
esculentum L. plant was determined.  

Keywords: bacteria, NaCl, salt stress, seedling, Lycopersicon esculentum L.

INTRODUCTION 
In addition to being a valuable nutrient with different consumption forms, tomato is 

one of the most produced agricultural products in the world because it is a very important 
vegetable in terms of consumption and commercial volume. Due to its use in pickles, ketchup, 
tomato paste, dried and canned industries, it is a vegetable that enables it to be processed in a 
very important period of the food industry. According to FAO (2021), with a production of 
181 000 000 tons in the world, tomatoes correspond to 16% of the total fresh vegetable 
production (1 130 203 768 tons).  
Soil salinity is one of the major abiotic stresses that severely affect seed germination rate, 
plant growth, and productivity. Worldwide, around 20% of cultivated land and almost 50% of 
irrigated land is affected by salt (Machado and Serralheiro, 2017). Soil salinity restricts plant 
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growth via osmotic and ionic stress. For instance, soluble salts present in the soil induce 
osmotic stress in roots, which hinders water acquisition in plant cells, and at high 
concentrations of salts, accumulation of sodium and chloride ions in plant cells cause ionic 
stress and can lead to nutrient deficiency. In addition, ionic stresses disturb the equilibrium of 
reactive oxygen species (ROS) in plant cells, which directly causes oxidative stress (Vaishnav 
et al., 2016). Salinity response in plants is a complex mechanism involving regulation of both 
physiological and molecular processes. The modification or activation of different metabolic 
processes during salt stress is controlled by the plant’s innate immunity and the habitat-
imposed immunity provided by associated microbes (Vaishnav et al., 2019).  

Root bacteria that have such beneficial effects are called "Plant Growth Promoting 
Bacteria" in English, which we can call "root bacteria that stimulate plant growth" and 
abbreviated as PGPB. They provide various benefits to the plants under both biotic and 
abiotic stresses. In general, root bacteria that stimulate plant growth live around the natural 
openings of plants, in the root cortex, vascular bundles and/or between cells. These bacteria 
contribute greatly to plant and soil health with their effects such as biopesticide, 
phytostimulator, biofertilizer, bioremidation (breakdown of chemical pollutants in the soil), 
and Biodegradation (breakdown of organic compounds) (Hamid et al., 2021). Ethylene seed 
germination, differentiation of tissues, formation of roots and shoots, root elongation, 
development of lateral buds, first flowering, anthocyanin synthesis, flowering and aging, fruit 
ripening, production of volatile organic compounds responsible for aroma formation in fruits, 
hydrolysis of stored products, leaf and fruit It is effective in physiological events such as the 
response of plants to stress conditions such as breakdown, biotic (pathogen attack) and abiotic 
(temperature, flooding, drought, heavy metal, organic and heavy metal pollutants, salt stress) 
stress conditions. 

Figure 1. Salt tolerance-related plant growth promoting rhizobacteria (ST-PGPR) and their 
role in enhanced salt tolerance in halophytes. (A) Saline soils cause an abundance of toxic 
molecules such as ethylene and reactive oxygen species (ROS) to form and impede plant 
processes, leading to disease and death in plants without sufficient mechanisms of salt 
tolerance. Na+ ions disrupt the function of plant ion channels, leading to plant osmotic shock. 
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(B) Direct mechanisms by which ST-PGPR can enhance plant salt tolerance. Each ST-PGPR 
produces different antioxidants or solutes to help fight salt toxicity. (C) Indirect methods of 
ST-PGPR plant salt tolerance enhancement. Not all ST-PGPR rhizobium produce all 
substances mentioned above. Image produced based on ideas adapted from (Sáenz-Mata, 
2016). 

Application of salt-tolerant PGPR is a sustainable and cost-effective solution for 
cultivation in saline soil. Salt-tolerant PGPR can survive in saline soil and help plants tolerate 
salinity by several synergistic mechanisms, i.e., increasing osmolyte accumulation, 
phytohormone signaling, nutrient uptake, and antioxidant capacity (Sharma et al., 2016). A 
positive outcome of a plant’s interaction with beneficial microbes during salt stress is a 
promising way to improve crop productivity in saline soils. However, there is a need to 
understand the mechanisms of beneficial interaction between plant and microbes to alleviate 
stress. How plant-associated microbes modulate host physiology to withstand stress 
conditions is a topic of interest. Recently, some attempts have been made to understand plant 
responses to salt stress with microbial inoculation, and these suggest the involvement of 
antioxidative machinery, osmolyte accumulation, and phytohormone signaling (Cao et al., 
2017; Chanratana et al., 2019; Orozco-Mosqueda et al., 2019; Vimal et al., 2019). However, 
targeting a single response and single plant tissue will miss the broader effect of plant–
microbe interaction and also limit our understanding of stress signaling. In this context, 
advanced molecular tools and technologies will facilitate the characterization of plant–
microbe interactions and may expand our understanding. Protein and gene transcript studies 
can provide meaningful insights for describing the interactions of plants with beneficial 
microbes under stress conditions (Cheng et al., 2012; Singh et al., 2017; Jaemsaeng et al., 
2018; Kumar et al., 2020). Investigating and analyzing the plant’s root protein can provide a 
clear picture of the changes occurring at the time of microbe interaction. Only a few reports 
are available on combinational effects of beneficial microbes and salt stress through protein 
study, and these show that most of the expressed proteins in plants under salinity stress are 
related to transcription and translation factors, photosynthesis, lignin biosynthesis, and 
antioxidative and defense proteins (Cheng et al., 2012; Vaishnav et al., 2015; Singh et al., 
2017). However, plant growth response to microbial application may vary with the 
experimental conditions, microbial diversity, and plant functional groups (Afroz et al., 2013). 
Tomato is a vegetable crops grown all over the world for its nutritional value. Tomato is 
highly sensitive to salinity stress, which affects germination, vegetative growth, fruit set, 
development, ripening of fruit, and fruit quality. Previously, some attempts have been made to 
induce salt tolerance in tomato by inoculating other PGPR strains (Tank and Saraf, 2010; 
Palaniyandi et al., 2014; Cordero et al., 2018). There have been many studies on the benefits 
of PGPB in tomato, and there has been an increase in the general benefits of PGPB and 
studies on tomato in recent years. 
This study extends our understanding of microbial mediated systemic tolerance in plants and 
motivates us to use microbial inoculants for the reclamation of salt lands.  

MATERIALS AND METHODS 
The study was conducted in Siirt University Faculty of Agriculture, Department of 

Field Crops Tissue Culture Laboratory under sterile conditions with 3 replications 
according to “Randomized Lots Test Pattern”. In each recurrence, the seeds were sown in 
glass petri dishes, 10 seeds each, on coarse filter paper, and watered with sterile distilled 
water as needed. All steps of the treatments were carried out under sterile conditions and 
the petri dishes with the seeds were kept in darkness in a climate chamber set at 24±2 °C. 
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Daily observations were made and recorded in order to calculate rooting and germination 
percentage ratios of the seeds. The obtained data were analyzed by JMP statistical software 
and the average % rooting and germination values were calculated. The effects of the 
bacteria on the initial development period of Lycopersicon esculentum L. plant in salty 
conditions were investigated by coding the seeds of Lycopersicon esculentum L. plant to 
encourage plant growth. Bacteria have been isolated from Siirt ecological conditions. 3 
bacterial strains (KF3B, KF58B and KF63C), which were found to have ACCD (1-
aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase) activity, which were proven to be superior in 
laboratory tests and tests that determined their effects on plant growth and which are 
effective in terms of resistance to stress conditions, were used. Salt stress in the study was 
created by using NaCl (control, 50 and 100 mM NaCl). Salt concentrations were applied at 
the seed sowing stage and once at 3 ml. As a result of the research, the effect of bacteria 
showing ACCD activity on salt stress in Lycopersicon esculentum L. plant was determined. 
Nutrient Broth (NB) medium was used to prepare the inoculum. A loopful of 24-hour 
bacterial cultures previously developed in Nutrient Agar (NA) broth was inoculated into 
100 ml of NB and incubated overnight at 30 ºC at 150 rpm/min on a horizontal shaker. 
Then the mixture was diluted with sterile distilled water and the bacterial concentration was 
adjusted to 108 CFU/ml with a spectrophotometer. Tomato seeds were soaked in 5% 
sodium hypochlorite for 12 minutes and disinfected, then washed with sterile distilled water 
for 5 times and dried (Doğru, 2019). The seeds were then inoculated with the bacteria to be 
tested before sowing. The inoculation process was carried out by immersing these seeds in 
a bacterial suspension at a concentration of 108 CFU/ml for 90 minutes. Seeds that were 
not treated with bacteria for control were kept in NB diluted with sterile distilled water 
(Heinonsalo et al., 2004).  

RESULTS 
KF3B bacteria application gave the best result among bacteria applications. Data of 

KF3B bacteria inoculated group gave statistically significant differences. Compared with 
control, using bacteria have positively effect on germination rate and germination speed in all 
salt levels. KF63C and KF58B bacteria application also have good result but no statistically 
difference between control and the other applications. As a result of this experiment, the seeds 
inoculated with bacteria show good performance at germination rate and germination speed 
(Table 1). 
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Table 1. Germination rate and speed under applying ACCD 

ACCD Salt Levels Germination Rate 
(%)

Germination 
Speed (%)

KF63C

Salt I 63,3 a 21,1 a
Salt II 56,6 a 18,9 a
Control 36,6 a 12,2 a
p > 0,05 > 0,05

KF58B

Salt I 56,6 a 18,9 a
Salt II 33,3 a 9,9 a
Control 30 a 28,8 a
p > 0,05 > 0,05

KF3B

Salt I 53,3 a 53,3 a
Control 40,0 ab 40,0 ab
Salt II 30,0 b 30,0 b
p < 0,05 < 0,05

DISCUSSION 
At the abiotic stress condition especially salt conditions is very hard for seed 

germination. Because salty is one of the biggest abiotic stress. If could not solve salty 
problem it will be very dangerous for the world. Using ACCD help seed at every stage of 
plant especially during germination. Salt-resistant genotypes could preserve enzyme 
activities that could be tolerant to salty. Also ACCD bacteria has big role on tolerance of 
plants in the salty stress (Sevengör, 2010). According to Küçük (2019) and Söğüt (2017), 
plant which has enough activity of bacterial in tissues gives good result at any growing 
stages and existing of bacterial in plant tissues makes plant tolerance or resistance to salty 
conditions. In the presence of bacteria plants have better underground and aboveground 
parts. Production of biomass directly get more than not using bacteria in the plants (Küçük, 
2019). Amount of nitrogen in the soil is depend on amount of bacterial applications. One of 
the main hormone is ethylene in seed that should be under control for better germination. 
The ethylene level in seed drops with ACCD and ACCD improves plant growth and yield 
(Samancılar and Yıldırm, 2015).

CONCLUSION 

Using ACCD could be a solution for salinity. The results of this study show that both 
germination rate and germination speed could be improved by ACCD. 
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Abstract 

The purpose of this study is to explain concepts such as what the shapes that come alive in our 
minds, how much the shape we depicted on paper can reflect this, or how much the word we 
say fits with the shape with the help of topology. In order to explain this, the studies of 
scientists, who have an important place in the history of mathematics, will be used. Some 
great theories in the scientific world have arisen from answers to very simple questions. One 
of them emerges as topology science. There are different definitions of topology that can be 
made from different points of view in the mathematics directory. While giving the definition 
of topology, axiomatic approach can also be mentioned. In this study, the topology will be 
discussed in terms of geometry in terms of ease of understanding and presentation of visual 
examples.   

Keywords: Topology, Curve, Circle, Circle, Ring. 

Özet

Bu çalışmada amaç, zihnimizde canlanan şekillerin ne olduğu, kağıt üzerine resmettiğimiz 
şekil bunu ne kadar yansıtabilir veya birisine tarif ederken söylediğimiz kelimenin şekil ile ne 
kadar uyuştuğu gibi kavramları topoloji yardımıyla açıklamaktır. Bunu açıklamak için 
matematik tarihinde önemli yer tutan bilim insanlarının çalışmalarından yararlanılacaktır. 
Bilim dünyasında bazı büyük teoriler çok basit sorulara aranan yanıtlardan doğmuştur. 
Bunlardan birisi topoloji bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Topolojinin, matematik 
dizininde değişik bakış açılarından yapılabilen farklı tanımları bulunmaktadır. Topolojinin 
tanımı verilirken aksiyomatik yaklaşımdan da söz edilebilir. Bu çalışmada topoloji, 
anlaşılmasının kolaylığı ve görsel örneklerin sunulması bakımından geometri yönüyle ele 
alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Topoloji, Eğri, Daire, Çember, Halka.
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INTRODUCTION 

When we see a circle shape, we often think of a bagel or other round object. Everyone's point 
of view is different. The aim of this article is to try to explain the issue in broad perspective 
by examining the transition between curves and doing some math-fiction. I am one of those 
who think that the rate at which the concept images in children's minds overlap with the 
concept definitions has a close correlation with the success rate to be achieved in mathematics 
education. There are many different answers to “How can I achieve this”. One of them is to 
connect with history and historical figures. In this article, let's talk about this shape and let's 
go beyond the slightly concrete and think about the abstract. What do we see, what comes to 
mind, what do we paint on paper, or what is the word we say when we are talking about 
(describing) someone? Let's continue this work in the light of these questions. But first, let's 
go to people who lived in history one by one. In this way, let's try to analyze the transition 
between curves, with them and their thoughts as our guide. 

HISTORICAL DEVELOPMENT 

Topology, which is one of the main branches of mathematics and is formed by the 
combination of the Greek words topos (surface or space) and logos (science), dates back to 
the middle of the 19th century. The word topology was first coined in 1847 by the German 
mathematician Johann Benedict Listing (1808-1882). Henri Poincare (1854-1912), the first 
famous French mathematician to apply topology to various fields, is known as the father of 
topology. The science of topology has continued to develop since the middle of the 19th 
century and has become a branch of science on which intensive research is carried out today. 
The main purpose of topology is to determine and classify the properties of structures called 
topological spaces that are preserved under continuous homeomorphisms (deformations). The 
answers to very simple questions have spawned great theories for the scientific world; 
Topology is one of them. Topology has different definitions in the mathematical index that 
can be made from different perspectives. When we look at the topology geometrically, it is 
geometry that does not include dimensions and distances; locations and connections are 
important.  
The Pregel river, which runs through Königsberg, forms an island and a peninsula within the 
city, it continues as two tributaries on one side of the island and a single branch on the other. 
There are seven bridges on the river shown in the figure. The Königsbergers started playing a 
game for curiosity or fun. Is it possible to return to the starting point by moving from a certain 
point of the city and crossing each bridge once and only once? The curious people of the city 
people tried to move from different points, crossing seven bridges once and return to their 
starting point. None of them made this trip. This problem, which became the common 
curiosity of the city, attracted the attention of Leonhard Euler (1707–1783), the famous 
mathematician of that time. In 1735, Euler presented his mathematical proof to the city 
academy proving the impossibility of the trip in question.  
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Euler explains the impossibility of this trip as follows: 
Taking the land segments A, B, C, D in Figure-2 as corner points and bridges numbered 
1,2,3,4,5,6,7 as the roads connecting these corners, she obtained Figure-3 (Graph Theory). 
Euler has defined the different paths coming out of these corners as the degree of that corner. 
In this case, the degree of A, B and D vertices is 3, and the degree of C is 5. At the root of the 
problem, it was aimed to reach the point where all paths were crossed only once. We see that 
in order to fulfill this condition, there must be a different way back to the starting point. So 
the starting point must have a double degree. Similarly, other corners had to fulfill the entry-
exit (dual degree) condition. This means that no matter where you start the Königsberg Bridge 
trip, you cannot return to the starting point by crossing 7 bridges at once. If it was planned to 
complete the trip by crossing each bridge once more, it would be sufficient for the entrance 
and exit corners to be single and the other corners to be double. 
As can be seen, Euler did not use the concepts of measure and distance such as bridge and 
river height, bridge and river width in solving this problem. Euler's solution has shed light on 
mathematics with both topology and graph theory. 

The Möbius strip is formed by bending one end of the long rectangular strip 180 degrees and 
joining it with the other end (Figure-4). The Möbius strip first appears with Listing, with his 
work published in 1861. Later, the German mathematician August Ferdinand Möbius (1790-
1868) included the definition of the strip in his work. While a strip has 2 sides, a Möbius strip 
has only one side. In other words, the ant that starts moving on the strip moves in the same 
direction and reaches the point it started. 

There are different definitions of topology that can be made from different points of view in 
the mathematics directory. When we look at the topology geometrically, it is geometry that 
does not include dimensions and distances; locations and connections are important.  
The Klein bottle was described by the German mathematician Christian Felix Klein (1849-
1925) in 1882. This bottle is made similar to the Möbius strip. Since it is a closed surface, it 
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has a single face. In other words, it has only one mouth and the liquid we fill in it is poured 
through the same mouth. 

We said it is made with joint movements for the Möbius strip and the Klein bottle. The 
difference is that although we can show the Möbius strip in three dimensions, we need four 
sizes for the Klein bottle. While looking at the Klein bottle, look at it as the reflection in 3-
dimensional space of an entity existing in 4-dimensional space. That is, the Klein bottle is an 
object that exists in 4-dimensional space. But there seems to be a cut in his reflection in three-
dimensional space. However, when you feel its surface with your hand, you come to the 
conclusion that it is a closed and finite but unbounded 2-dimensional surface. If there is an 
unbeliever, we will see two Möbius strips when we cut it right in the middle.

In topology, the torus or torus is a surface. It is formed by rotating the circle in three-
dimensional space around the line that does not touch the circle in the same plane. 

The transition between two sets with a topology is only possible with functions that take care 
of the topologies and are called continuous. The equivalence of two topological spaces arises 
through the presence of a continuous function between them that preserves the topology and 
is known as the topological isomorphism. That is, these functions continually transform 
topological objects into other objects by bending them. 
For example; We can obtain a torus by simply bending, twisting and pulling without cutting 
or tearing a mug made of rubber. Likewise, we can turn the torus into a mug. (Figure-7) 
Although the torus and the cup are different in appearance, they are topologically the same 
objects. So torus and cup are topologically equivalent. 

As a result, without cutting off surfaces, objects, curves; we can get equivalent topological 
objects by bending, bending, pulling and stretching. 
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FROM CURVES TO CURVES TOPOLOGICAL METHODS 

There are some topological methods used to pass from curves to curves. Here, the names of 
these methods will be given, and their detailed mathematical descriptions will not be included.  

1. Seifert-Van Kampen Theory 
2. Homeomorphism Theory 

From here on, let's go to the people who lived in history one by one and try to understand 
their views and methods. 

Let's knock on Euclid's door and show him this round shape. This shape seemed very familiar, 
he immediately took a stick in his hand and drew this shape on the sand, and then said to us: 
"The plane shape whose boundaries are determined by a single line (ie the curve) and all lines 
starting from any point on this line are equal to the center." Today we know that this 
definition exists in this form in the first volume of his Stoikheia (elements). 

Let's continue our journey with Descartes and show him this shape. We can see from his 
statements that he approached this event more professionally. First of all, he drew two vertical 
intersecting lines on a piece of paper and painted this figure on the system he established. 
While we were watching him, he said after some calculations and calculations in his own 
way: "The set of all x and ys that satisfy the condition x2 + y2 = r2 for a constant number r".  

We went back in time and visited Archimedes. Fortunately, this encounter did not happen in 
the hamam, we found him on the beach. We showed him the shape too. He immediately drew 
the shape with his hand in the sand. After looking for a long time, he began to look for 
brushwood left and right. As soon as he found it, he started drawing polygons inside the shape 
with the corners on the circle. He gradually increased the number of edges. He also started to 
draw on the outside, repeating the same things. At the end of this, there was a faint smile on 
his face that we could not understand, and something muttered. It was clear that he was 
getting close to something. Then he made the necessary calculations and told us that as a 
result of these operations it approached a constant number. Whatever its name was, he was 
sure that this number existed in every circle. Years later, we learned that this constant was the 
famous pi number. 
Let's come to Kepler now. We came to a time when the concept of infinitesimally small in 
mathematics was being discussed behind closed doors, when the idea of approach was 
adopted and applied. When we got to the caps, the ellipse section of Apollonious's conic 
section book was open on his desk. When we showed this picture to this man who was doing 
research on the movements of planets, he told us the following things he thought we would 
like he had found in the past. 
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Divide the circle into as many equal slices as possible and arrange them as above. The more 
congruent segments you slice, the more it will look like a parallelogram. The area of the 
parallelogram is base times height. As it can be seen now, the base length of the parallelogram 
is half the length of the circumference of this circle, and its height is the radius of the circle. 
So if we multiply the half-circumference and the radius, it gives us the area of this 
parallelogram and hence the area of the circle. (What is mentioned here is that the operations 
performed are that this sibling is valid if it goes to infinity. We are approaching it intuitively). 

We are in the presence of George Cantor now. Let's show him this picture. When we showed 
the picture to this man who was trying to understand what infinity is, trying to compare 
infinities with different infinities, he told us much more. For one thing, He saw the shape very 
differently than we see it. As far as we later remember, he drew things like this on paper. He 
even reminded Galileo's words that "the long line has no more points than the short one" and 
said that the points of the inner shape and the outer one are exactly matched. Feeling, seeing 
and showing that the infinite points of two finite line segments of different length match 
exactly. We really need to respect Cantor. 

CONCLUSION 

Topology is encountered in every field of science today. For example, it has various 
applications in fields such as genetics and molecular biology, helping to untie knots formed 
around DNA by certain enzymes. Topology is also used to measure and evaluate magnetic 
and electrical fields. Topology can determine the shape of areas. In addition, topology is of 
particular importance in physics for describing string theory or creating models of the shape 
of the universe that fit the observed data. Topology is also critical in designing computer 
network systems. The layout of workstations, switches, and servers creates the physical 
topology of the network. This greatly affects the data transmission capacity and speed. In this 
article, a broad perspective has been tried to be presented by compiling the following 
references. You can also get an idea about other usage areas with the references below. 
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Abstract
In this paper, for the first time, a high-order theory was made to analysis composite 
sandwich multilayer beams. Third Shear Deformation Theory (TSDT) and First Shear 
Deformation Theory (FSDT) were used for the core and faces, respectively. Governing 
equations for free vibration analysis were derived using the Hamilton principle. The 
Navier’s analytical solution was utilized to solve the governing equations and obtain natural 
frequencies and mode shapes. Effects of different parameters such as number of composite 
layers, length to thickness ratio and face thickness to total thickness ratio on vibration 
behavior of composite sandwich beams have been investigated. It is also noteworthy that 
the obtained natural frequencies in this study are consistent with those of published results, 
which indicates the correctness of the present high-order theory and corresponding 
outcomes. 

Keywords: Sandwich beam, Free vibration analysis, High order theory, Analytical 
Solution, Composite.                                                    

INTRODUCTİON
Composite sandwich structures such as sandwich beams are employed in many industrial 
applications such as airplanes, ships and automobiles because of their good stiffness and 
strength and low weights (Kheirikhah and Khalili, 2012). Therefore, analysis of their 
mechanical behaviors has been investigated by many scientists. Zhen and Wanji (2008) 
have assessed by analyzing the free vibration and the buckling behaviors of laminated 
beams with arbitrary layouts as well as soft-core sandwich beams. Khalili et al. (2013) have 
analyzed Non-linear dynamic analysis of a sandwich beam with pseudoelastic SMA hybrid 
composite faces based on higher order finite element theory. Vo et al. (2017) have 
presented flexural analysis of laminated composite and sandwich beams using a quasi-3D 
theory, which considers simultaneously a four-unknown shear and normal deformation 
theory. 

A continuous homogeneous theory has employed to formulate a governing equation for 
predicting the free vibration of the graded corrugated lattice core sandwich beam using the 
Rayleigh-Ritz method by Xu et al. (2019). Zhao et al. (2021) investigated multilayered 
composite and sandwich beams based on Refined Zigzag Theory (RZT) and inverse finite 
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element method (iFEM). Sharma and Ganguli (2021) cried out the reliable and robust 
optimum design of a higher-order sandwich composite beam under the effect of uncertainty 
in material properties using the extended higher-order sandwich panel theory. Selvaraj et al. 
(2021) studied dynamic responses of a sandwich composite beam with double-viscoelastic 
core layers using experimental and numerical methods.  

In this paper, a high-order theory develops for free vibration analysis of multilayer 
composite sandwich beams using Third Shear Deformation Theory (TSDT) for the core and 
First Shear Deformation Theory (FSDT) for the faces sheets. 

MATHEMATİCAL FORMULATİON

Geometry and coordinates
Figure 1 shows the schematic of a sandwich beam. The beam is considered with length of 
L, width of b and the total thickness of h.

Figure 1. Schematic of the sandwich beam

KINEMATIC 

As shown in Figure 1, the structure is divided to three layers: Top and Bottom face sheets and 
a Core layer. The displacement field for each layer is defined separately. Because the face 
sheets are thin, the FSDT is assumed for them while the TSDT is dedicated for the thick core 
layer. Equations for the displacement fields are defined as follows (Kant and Manjunatha 
1990): 

Faces 
sheets:

(  ,  , ) = (  , ) + (  , )( , , ) = ( , )                        = , (1)

Core:
(  ,  , ) = (  ,  ) + (  , ) + (  , ) + (  , )(  ,  , ) = (  , ) + (  , )                                               (2)

The compatibility conditions at the Core-Face sheet interfaces can be defined as: 

⎩⎪⎪⎪
⎨⎪⎪
⎪⎧ = −ℎ2 = = ℎ2= ℎ2  = = −ℎ2= −ℎ2 = = ℎ2= ℎ2 = = −ℎ2 ⎩⎪⎪⎪

⎨⎪
⎪⎪⎧− − ℎ2 + − ℎ2 − ℎ2 − ℎ2 = 0− + ℎ2 + + ℎ2 + ℎ2 + ℎ2 = 0− + − ℎ2 = 0                                           − + − ℎ2 = 0                                          

(3)
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STRESS-STRAIN RELATIONS 
The reduced stress-strain relationship for the composite monolayer material which is a 
homogeneous isotropic material is defined as follows (Bidgoli and Arefi 2019): 

=  00      =  1 −    = (4)

As with faces, we consider the core to be an isotropic substance that follows Hooke-law and 
derives the stress-strain relationships of the core as follows: 

= 000 0  
= =    ;      =     ;    =

 (   ) (5)

GOVERNING EQUATIONS  

The governing equations can be derived using Hamilton’s principle as follows (Kheirikhah et 
al. 2012): 

= [ − ] = 0 ;   = ( +  ) (6)

In the above equation K is the total kinetic energy of the beam, U is the total strain energy of 
the beam and V is the external loads work. The kinetic energy equation is defined as follows 
(Sulbhewar and Raveendranath 2015): 

= 2 ⎝⎜
⎛   ̇ +  ̇  ⎠⎟

⎞, ,
(7)

In the above equations,  is the density of the kth layer ( = 1, …). The inertia moments can 
be calculated  as follows (Kant and Manjunatha 1990): 

= ;  = , ,  = 0,1,2, … ,6 (8)

By placing the displacement fields to the equation (7) the total kinetic energy is obtained as: 
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= 2 ( ̇ ) + ( ̇ ) + 2 ̇ ̇ + ( ̇ ) + ̇ + ̇ + 2  ̇ ̇
+ ̇ + ( ̇ ) + 2 ̇ ̇ + ( ̇ ) + 2 ̇ ̇ + 2 ̇ ̇+ 2 ̇ ̇ + ( ̇ ) + 2 ̇ ̇ + 2 ̇ ̇ + ( ̇ ) + ( ̇ )+ ( ̇ ) + 2 ̇ ̇

(9)

The total strain energy equation is defined as follows (Najafizadeh et al. 2018): 

= 2⎝⎜
⎛ +, ⎠⎟

⎞
+ 2⎝⎜

⎛ + + ⎠⎟
⎞       (10)

= 2 ( + + + + ++ )
The stress results parameters for the faces sheets and the core are defined as: 

Faces sheets: = ∫  
;

= (11)

Core:

 
= ⎩⎨

⎧       ⎭⎬
⎫  ;

 
=        ;

{  }
= { } (12)

By placing the defined equations in the equations and then integrating them, the governing 
equations and boundary conditions can be obtained (Kheirikhah and Akhavan-Rad, 2018). 
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ANALYTICAL SOLUTION 
For the simply-supported beam, the following boundary conditions at edges x = 0 and x = L
are expressed as: (0, ) = ( , ) = 0(0, ) = ( , ) = 0(0, ) = ( , ) = 0 ;          (0, ) = ( , ) = 0(0, ) = ( , ) = 0(0, ) = ( , ) = 0 (13)

Following the Navier solution procedure, the displacement variables satisfying the above 
boundary conditions may be written as follows: = ( ) = ( )

(14)
= ( ) = ( )= ( ) = ( )= ( ) = ( )

Finally, by replacing the above equations to the differential governing equations, they are 
converted to algebraic equations which their matrix form can be rewritten as: ([ ] ∗ − [ ] ∗ ){ } ∗ = {0} (15)

In this equation, [K] is the stiffness matrix and [M] is the mass matrix. To obtain the natural 
frequencies, the determinant of the coefficient matrix must be zero.  

RESULTS AND DISCUSSION 
The dimensionless natural frequency can be calculated as (Zhen and Wanji 2008):

Ω = ( / ) /ℎ (16)

Table 1 presents the mechanical properties of the core and face sheets materials.  

Table 1. Material properties (Zhen and Wanji 2008)
Face sheets: E = 131 Gpa, E = E = 10.34 GpaG = G = 6.895 Gpa, G = 6.205 Gpaυ = υ = 0.22, υ = 0.49 , ρ = 1627 kg m
Core (isotropic): E = E = E = 6.89 × 10  Gpa,G = G = G = 3.45 × 10  Gpa,υ = υ = υ = 0.01 , ρ = 97 kg m .
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Before presenting the results, the accuracy and reliability of the present theory must be 
evaluated. Zhen and Wanji (2008) presented the natural frequencies of composite beams using 
different theories. In this paper, the natural frequencies of composite sandwich beams are
obtained and compared to obtained results by Zhen and Wanji (2008) in Table 2. It can be 
seen that there is an excellent agreement between the present analytical results and those of 
accurate theories such as zigzag theory (ZZT), global-local high order theory (GLHT) and 
other high order shear deformable theories (HSDT). 

Table 2. Comparison of first five natural frequencies of soft-core sandwich beams (Zhen, 
2008)

Modes
Sources/

54321
9.2762 6.1333 3.6311 1.8001 0.6384 GLHT 4
9.46476.18643.62141.77200.6161ZZT
8.36526.09283.66091.82420.6547HSDT-98
8.72266.22513.73451.88180.6918HSDT-76
9.47606.28393.74281.88540.6936HSDT-54

10.18217.73595.49783.27701.4958HSDT-33
13.396110.17697.29384.68212.2499HSDT-Reddy
39.630331.485823.272614.91836.3043FSDT
9.9921 6.3955 3.9113 1.9541 0.6739 Present

11.25097.86095.12642.99361.3467GLHT10
11.07547.68594.97072.87481.2822ZZT
11.40167.99265.23953.08141.3956HSDT-98
11.76158.31085.50453.27591.4983HSDT-76
11.78388.32995.51873.28431.5018HSDT-54
20.481715.748411.40287.35563.4686HSDT-33
29.263223.089817.051411.07575.0127HSDT-Reddy
93.239871916150.277728.64239.1807FSDT
11.70537.84365.68753.91421.4573Present

Figure 2 displays the variation of the dimensionless natural frequency of the sandwich beams 
against beam length to thickness ( ℎ) ratios. It can be seen that the natural frequency 
decreases by an increase in the beam length to thickness ratio. Figure 3 displays the variation 
of the dimensionless natural frequency of the sandwich beams against face sheet thickness to 
total thickness (ℎ ℎ) ratios. It can be demonstrated that the natural frequency decreases by an 

increase in the face sheet thickness to total thickness ratio. 
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Figure 2. Natural frequencies of the sandwich beam in terms of beam length to thickness ratio

Figure 3. Natural frequencies of the sandwich beam versus face sheet thickness to total 
thickness ratio

CONCLUSIONS 
After summarizing the obtained results, the following points can be mentioned: 

- The present high order theory for the composite sandwich beams is accurate. 
- The natural frequency of the beam decreases by an increase in the beam length to 

thickness ratio. The natural frequency of the beam decreases by an increase in the face 
sheet thickness to total thickness ratio. 
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NAHÇIVAN BÖLGESİNDEKİ KÜTÜPHANELERİN TARİHİ VE 

GÖREVLERİ HAKKINDA (X –XX YÜZYIL )

Mammadova Şarabani Ali kızı
Nahçivan Devlet Universitesi

ÖZET

Makalede, Nahçıvan'da faaliyet gösteren kütüphanelerden  bahs ediliyor. 10. yüzyıldan 20. 

yüzyıla kadar olan büyük zamanda yazarların şahsi  kütüphanelerininin olması  hakkında 

konuşuluyor. Bu tür kütüphaneler, dini, ideolojik, bilimsel ve pedagojik faaliyetlerin 

kullanımı ile camiler ve medreselerin kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. 10. ve 11. yüzyıllarda, 

"Deyrani" künyesile tanınan  Nahçıvan  hökmdarı  Abu Dulaf, Najmaddin Nahcivani, Hasan 

ibn Ömer Naxçıvani, 11. ve 13. yüzyıllarda Nahçivanda Atabeyler sarayına sığınmış 

Asireddin Ağsunafi, Şerafeddin Şafrux, Zahireddin Ferabi, XIV. yüzyıl şairi, tercüman ve 

bilgin Saveçi Muhammed, edebiyat bilgini Fakhraddin Hindushah Nakhivivani, oğlu, tarihçi 

Mohammed, hemin yüzyıldaki ünlü şair Bayrek Kuşçuoğlunun, Mirza Sadiq Ordubadi, Ziyayi 

Ordubadi ve diğerlerinin özel kütüphanesi ve ya kitaplığı olan insanlar kimi 

deyerlendirilmişdir. 1906 yılında Ordubad'da bir okuma odası kurulması, Eynali bey Sultanov 

ve Meşadi Kurbanali Şerifov kütüphanelerinin fealiyyeti bölgedeki eğitimin gelişmesine 

katkıda bulunmuştur. 

Makale karşılaştırmalı, bilimsel genelleme ve sistematik analize dayanmaktadır. Makalede, 

nahçıvanlı kütüphanecilerin ve eğitimcilerin rolü araşdırılıyor, kütüphanelerinin faaliyetleri 

özetleniyor. Bu arada, teorik analiz ve sınıflandırma yöntemleri de kullanılmıştır. Sonuç 

olarak, kadim ve orta çağlardan başlayaraq Nahçıvan bilginlerinin şahsi kütübhaneleri ile 

kültürel hizmetleri teşvik etmesi, kütüphanelerin yayılması ve faaliyetinde bilimsel, sanatsal, 

ahlaki ve estetik hazzı beslemek için önemli bir araç oduğu sonucuna varılmışdır.

Anahtar kelimeler: kütüphane, eğitim, yazar,  estetik ve kültürel hizmet
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ABOUT THE HISTORY AND DUTIES OF LIBRARIES IN THE 

NAHÇIVAN REGION (X -XX CENTURY) 

SUMMARY 

The article mentions libraries operating in Nakhchivan. There is talk about the fact that 

authors had their own libraries in the big time from the 10th to the 20th century. Such libraries 

have been associated with the use of religious, ideological, scientific and pedagogical 

activities with the use of mosques and madrasas. In the 10th and 11th centuries, Nakhchivan 

ruler Abu Dulaf, Najmaddin Nakhcivani, Hasan ibn Omer Naxçıvani, known with the name 

"Deyrani" in the 10th and 11th centuries, Asireddin Agsunafi, Sherafeddin Shafrux, 

Zahireddin Ferabi, XIV. Century poet, translator and scholar Savhraddin, translator and 

scholar Savhraddin, the literary scholar Fakhraddin Hindushah Nakhivivani, his son, historian 

Mohammed, and the people who had the private library or library of the famous poet Bayrek 

Kuşçoğlu, Mirza Sadiq Ordubadi, Ziyayi Ordubadi and others of the century, are some of 

them. The establishment of a reading room in Ordubad in 1906 and the functioning of Eynali 

bey Sultanov and Meşadi Kurbanali Şerifov libraries contributed to the development of 

education in the region. 

The article is based on comparative, scientific generalization and systematic analysis. The 

article explores the role of librarians and educators from Nakhchivan and summarizes the 

activities of their libraries. Meanwhile, theoretical analysis and classification methods were 

also used. As a result, it is concluded that Nakhchivan scholars promoting cultural services 

with their personal libraries, starting from the ancient and middle ages, are an important tool 

for the dissemination and activity of libraries to foster scientific, artistic, moral and aesthetic 

pleasure. 

Keywords: library, education, author, aesthetic and cultural service, 

Dünya kültürünün önemli bileşenlerinden biri de kitap ve kütüphane kültürüdür. Yazının ve 
alfabenin ortaya çıkışı, kitapların oluşumu ve gelişimi, kütüphanelerin kurulması halkımızın 
kültür tarihinin gelişmesinde ve şekillenmesinde özel bir yere sahiptir. Azerbaycan halkı tarihin 
ilk zamanlarından itibaren eğitime, bilime, kitaplara ve kütüphanelere çok değer vermiş, onu 
korumuş, bilim ve kültürün gelişmesi için elinden gelenin en iyisini yapmıştır. Dünya 
kültürünün en değerli incilerinden biri olarak kabul edilen kütüphaneler, Nahçıvan da dahil 
olmak üzere Azerbaycan'da çok eski ve zengin bir tarihe sahiptir. Ülkemizde Ortaçağ'da faaliyet 
gösteren kütüphaneler işlevlerine göre dini kütüphaneler, saray kütüphaneleri, özel kütüphaneler 
olmak üzere üç türe ayrılabilir.
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Azerbaycan'da camiler esas olarak VIII. yüzyılda ortaya çıkmaya başladı ve ağı yavaş yavaş 
yüzyıl boyunca genişledi. Azerbaycanlı bilim adamlarının eserlerinde Erdebil, Tebriz, Marağa, 
Urmiye, Hoy, Sarab, Berde, Gence, Beylagan, Gabala, Derbent, Şamahı, Şemkir, Nahçıvan ve 
diğerleri XII-XIII yüzyılların büyük kültür merkezleri olarak anılmaktadır. Şehirlerde cami 
olduğuna dair haberler de var. Büyük camilerin yanında dini okullar vardı. Öncelikle dini 
kitaplar cami kütüphanelerinde toplanmıştır. Ancak zamanla laik edebiyat cami kütüphanelerine 
ulaştı. Böylece Arap hilafetine dahil olduktan sonra Azerbaycan'da, Nahçıvan'da cami 
kütüphaneleri, mescid kütüphaneleri ve medrese kütüphaneleri şeklinde yeni bir kütüphane türü 
- dini kütüphaneler  ortaya çıktı.
X-XI yüzyıllarda var olan Nahçıvan döneminde ilim ve edebî alemde Deyrani" olarak anılan 
şair-hükümdar Ebu Dulaf'ın hükümdarlığı döneminde, birçok Ortadoğu ülkesinden şair, bilim 
adamı sarayın etrafında toplanmıştır. Doğal olarak bilime ve eğitime büyük önem veren, aydın 
insanları çevresinde toplayan bir sanatçı olarak Ebu Dulaf Deyrani'nin sarayında kütüphanenin 
yoxlugu neredeyse imkansızdır. Saray kütüphaneleri ile halk kütüphaneleri de dahil olmak üzere 
özel kütüphanelerin o zamandan beri aynı konumda olma ihtimalini göz önünde bulundurursak,
Deyrani'nin sanatçılar için zengin ve açık bir kütüphaneye sahip olduğu sonucuna varabiliriz.
Nahçıvan'ın XI-XII. yüzyıllarda birçok önemli şahsiyetin vatanı olarak bilinmektedir. O 
dönemde Ebu Ömer Ebu Ali ibn Sina'nın "Kanun"unu yorumlayan ve tahlil eden Necmeddin 
Nahçıvani ve Hasan ibn Umar Nahçıvani (1, 214-215) edebiyat dünyasında hatırı sayılır bir 
itibar kazanmışdı.
Nahçıvan'a başka ülkelerden gelip Atabeyler Sarayı'na sığınan ünlü söz ustaları Asireddin 

Agsunafi, Şerafeddin Shafrukh, Zahiraddin Farabi sanatta silinmez izler bırakıştı. Büyük 
Nizami'nin hemşerilerinden Abubakr ibn Khosrov, Gence'den Nahçıvan'a getirilmiş, 30 yıldan 
fazla Nahçıvan'da yaşamış ve şehzadelerin hocası ve muavini olarak çalıştığı için El-Üstad 
olarak tanınmıştır. Atabeylere ithafen 6 şiir, Nahçıvan'a ithafen yirmi ve yirmi altıncı hikâye 
olan "Münisname"nin müellifidir. Nahçıvan'da 800 yıl saklanan "Münisname"nin tek nüshası 
1920 yılında İngiltere'ye götürülerek "Binbir Gece Masalları" adı altında muhafaza edilmiştir. 
Yaklaşık 50 yıl sonra, İngiliz bilgin Q.M. Meredit bilgi vermişdi.
Ortaçağ'da tasavvuf şeyhlerinin hayatı ve faaliyetleri incelendiğinde, dönemin yazma 
eserlerinin ağırlıklı olarak onların ellerinde toplandığı sonucuna varılabilir. Tasavvuf şeyhleri 
popülariteleri ve sosyal ve siyasi konumları nedeniyle tüm Ortadoğu ülkelerinde biliniyordu.  
Onlar farklı ülkelerdeki öğrencileriyle mektuplaşmaları temas halinde olmaları bilinmekdedir. 
Şairler kitaplarını şeyhlerine göndererek zengin bir kitap fonu oluşturmuşlardır. Şu dönemde 
kitap bilgilendirici entegrasyon sağlıyordu.dı (4, 12). Tanınmış araştırmacı bilim adamı Hachi 
Fakhraddin Safarli, Nahçıvan bölgesindeki tasavvuf mezhebi mensuplarının çok çeşitli sosyo-
politik, ideolojik, bilimsel ve pedagojik faaliyetlerde bulunmaları gerektiği fikrini sağlam bir 
şekilde ortaya koymuş ve kanıtlamışdır(5,19). Bu fikirden yola çıkarak kesin söyleyebiliriz ki 
Nahçıvan bölgesinde tasavvuf sanatçılarının elinde dönemin elyazmaları toplanmıştır ve bunlar 
da özel kütüphanelerdir. 
14. yüzyılda şair, çevirmen ve bilgin Savachi Muhammad, edebiyatçı Fakhraddin Hindushah 
Nahchivani, oğlu, tarihçi Muhammad Hindushah Nahchivani ve o dönemde yaşamış ünlü şair 
Bayrek Kuşçuoğlu ünlü sanatçılar olarak biliniyordu. Azerbaycan'da kütüphanecilik
araştırmacısı olan H. Tagiyev'de, ortaçağ sanatçılarının çoğunun kendi kütüphane veya 
kitaplıklarına sahip olduğunu onaylamışdır. 16. yüzyılda Ziyyayi Ordubadi  ve Mirza Sadık 
Ordubadi'ye ait kitap koleksiyonlarının sahip olunması,  18. yüzyılda sadece Nahçıvan'da değil, 
tüm Azerbaycan'da önemli bir eğitim kurumu olarak bilinen Ordubad'daki Zahired-Dovla 
Muhammed medresesinin hocalarına ait kütüphaneler varlığı ispatlanmıştır (1, s.329).
Kütüphanenin tarihine bakarken bu tarihi gerçeklere dikkat etmek gerekiyor. Kütüphanesiz ve 
kitaplıksız iyi bir aydın ve yazar olarak yetişmenin imkansızlığını göz önünde bulundurursak, 
edebiyat çevresine mensup sanatçıların kendilerine ait bir kütüphaneleri olduğunu 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1282 June 1-2, 2021



varsayabiliriz. 16. yüzyıla kadar şu veya bu şekilde var olan kütüphaneler çoğunlukla özeldi. Bu 
kütüphanelerin evrensel bir arka planı vardı. Felsefe, din, Kuran tefsirleri, şiir kitaparı 
toplanmıştır. Kütüphanenin büyüklüğüne bağlı olarak matematik, astronomi, kimya ve tıp ile 
ilgili kitaplar da bulunurdu. 
Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Nahçıvan'da da uzun bir tarihi dönem boyunca 
halk kütüphaneleri ve okuma salonları oluşturulmuştur. 1905-1907 devriminin etkisiyle, şehrin 
aydınları 1906'da Ordubad'da bir okuma odası kurmayı başardı. Bu okuma odası MS Ordubadi, 
MT Sidgi ve Mirza Adil'in girişimiyle Ordubad'da bulunan "Toplum" tarafından kurulmuştur. 
Bu derneğin üyeleri arasında M.S. Ordubadi, Mirza Adil, Mirza Sadık, Mirza Salman, Mirza 
Alasgar oğlu Mammad, Mashadi Asgar Hasanzadeh, Mirza Jalil Salehzadeh ve diğerleri gibi 
ilerici ulusal aydınlar vardı. Onlar bilgi ve kültürü kent nüfusu arasında yaymak için bir okuma 
odası açmaya karar verdi. Her şeyden önce, okuma odasının düzenlenmesi için para toplandı. 
Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdular. Pristav Terpalevsky, entelektüellerin isteyine 
olumlu yanıt verdi. Okuma odası Mirza Adil'in evinde açıldı. Molla Nasreddin dergisinin 6 
Ocak 1907 tarihli sayısında Nahçıvan'da faaliyet gösteren "Saadat" okuma odasından 
bahsedilmektedir. 
Kitap kültürünün gelişmesinde önemli aydınların şahsi kütüphaneleri de özel bir rol oynamıştır. 
Eynalıbey Sultanov, Bahruz Kangarlı, Mirzalibey Bektaşi, Şahbazağa Kangarlı, Rza Tahmasib 
ve diğer aydınların şahsi kütüphaneleri halkı aydınlatmaya hizmet etmiştir.
Nahçıvan aydınları, kütüphanelerin teşkilatlanma ve faaliyetinde ilim ve ilmin gelişimini 
görmüşlerdir. Eynalibey Sultanovun kendine ait bir kütüphanesi vardı ve Nahçıvan aydınlarının 
çoğunluğu tarafından kullanılıyordu. 1881-1883 yıllarında Nahçıvan'da "Müslüman Sanat ve 
Tiyatro Cemiyeti" kuruldu. Bu derneğin bir üyesi olan Eynalıbey Sultanov'un girişimiyle 
derneğin kütüphanesi kuruldu (2.166). Kütüphane, büyük Azerbaycanlı yazar, filozof ve 
düşünür Mirza Fatali Akhundzade'nin yanı sıra diğer klasik yazarların eserlerini içeriyordu.
Nahçıvan'daki en zengin ikinci kütüphanelerden biri de Meşedi Kurbanali Şerifov'un 
kütüphanesidir. Kütüphanesine Bağçasaray ve Kazan'da basılan kitaplar da getiriliyordu. Aynı 
zamanda bu kültür kurumu Hindistan'da yayınlanan Habulmatin gazetesini ve İstanbul'dan 
çeşitli kitaplar alıyordu. Kurbanali Sharifov'un kütüphanesinde rus ve dünya klasiklerinin 
eserlerinin de yer aldığı belirtilmelidir. Bu kütüphane sadece Müslüman Sanat ve Drama 
Cemiyeti üyeleri tarafından değil, aynı zamanda bilimle ilgilenen diğer aydınlar tarafından da 
kullanılmıştır.
1905 yılında Müslüman Aydınlanma Sanat Cemiyeti tarafından Nahçıvan'da resmi bir 
kütüphane açıldı. Bu kütüphane Şahbazağa'nın (şimdiki İstiklal Caddesi) evinde bulunuyordu. 
Eski hoca Hasan Safarlı'ya göre kütüphane polis tarafından çeşitli bahanelerle uzun süre 
kapatıldı. Bunun nedeni, o kütüphanede "Molla Nasreddin" dergisinin bulunmasıydı. Zira bu 
dergi, milli dirilişin, milli ideolojinin oluşumunun güçlenmesinde önemli rol oynamıştır.
1915-1916'da bireysel aydınlar tarafından özel kütüphanelerin oluşturulması arttı. Şahbazağa 
Kangarlı, Şahbaz Kalantarov, Rza Tahmasib, Hasan Safarlı kütüphaneleri örnek olarak 
gösterilebilir. 1917 yılında Nahçıvan'da üç kütüphane vardı. Bunlardan biri Hummatistlerin 
kütüphanesi, ikincisi Memurlar Kulübü'nün ve üçüncüsü Müslüman Ulusal Komitesi'nin 
kütüphanesiydi. 
1922 yılında Azerbaycan Halk Eğitim Komiserliği tarafından Nahçıvan Şehir Kütüphanesi, 
1930 yılında da bu kütüphaneye dayalı olarak Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Kütüphanesi 
kurulmuştur.
Kitaba olan ilgiyi artırmak için 1933 yılında Cumhuriyet Kütüphanesi'nde bir okuma odası 
düzenlendi. Kütüphanenin düzenlediği gezici kütüphane, Nahçıvan şehrini ve çevre köyleri 
kapsıyordu. 1953 yılında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Kütüphanesi, Azerbaycan edebiyatında 
tarihi roman türünün kurucusu olan büyük yazar Memmed Said Ordubadi'nin adını almıştır. 
Nahçıvan Özerk Cumhuriyet Kütüphanesi 2007 yılında elden geçirilmiş, modernize edilen 
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kütüphane internete bağlanarak 20 adet bilgisayar seti ile donatıldı. Kütüphanenin 26.000'den 
fazla okuyucusu ve 300.000 kopyası vardır. 50 kişilik geniş bir okuma salonu, 35 kişilik süreli 
yayın basın odası ve 10 kişilik bilgisayar internet odası bulunmaktadır. Kütüphanede Azerice, 
Rusça, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Farsça ve diğer dillerde edebiyat örnekleri 
bulunmaktadır.
Sonuç
Kitap koleksiyonları, Azerbaycan kültürünün yanı sıra Nahçıvan kültürünün gelişmesinde ve 
tüm milletlerin milli kütüphane kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Tarihsel 
kronolojide özel kütüphanelere baktığımızda, sonuç olarak bu koleksiyonların büyük saray 
kütüphaneleri veya medrese, türbe kütüphanelerinin fonlarıyla karıştırıldığı ve çeşitli nedenlerle 
bağımsızlığını korumadığı sonucuna varabiliriz. Böylece, aydınların kitaba ve kütüphaneye 
karşı tutumu, çoğu zaman halk kütüphanelerinin özel kütüphaneler temelinde örgütlenmesiyle 
sonuçlandı ve böylece kitabın toplu olarak okunması için koşullar yarattı.  Cağımızda Nahçivan 
Özerk Cumhuriyet Kütüphaneleri uluslararası programları uygulamaya başlamış ve önemli 
başarılar elde etmiştir. Elektronik kitaplıkların her biri ProLib otomatik yönetim sistemini 
kullanır. Bu kütüphaneler, okuyucuların İnternet üzerinden uzaktan çevrimiçi edebiyyat 
aramasına ve kullanmasına izin verir. Azerbaycan dilindeki kaynakları küresel internet 
ortamında birleştiren bu elektronik kütüphaneler, milli edebiyatımızın ve tarihimizin 
tanıtılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Modern zamanlarda elektronik kütüphaneler, 
insanlarda okuma alışkanlığının gelişmesinde büyük etkisi olan, zamandan tasarruf sağlayan bir 
bilgi kaynağıdır. Özerk cumhuriyetimizde son yıllarda bu alanda atılan adımlar, e-
kütüphanelerin daha verimli çalışmasına olanak sağlamış ve belli bir okuyucu kitlesi 
kazanmıştır. Bu kütüphanelerin sürekli olarak zenginleştirilmesinin bu adreslere yapılan 
başvuruların sayısını artıracağına, bilgi toplumuna değerli bir katkı sağlayacağına ve 
Azerbaycan dilinde bilgi alışverişine ivme kazandıracağına inanıyoruz.
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Abstract    

The objective of this paper is to carry out a research on the impact of Kosovo's economic 
zones based on two following hypotheses: Foreign Direct Investment and their effect on tax 
collection.  For testing were taken only 4 economic zones that are fully functional, such as; 
Business Park in Drenas, Business Park in Mitrovica, Technology Park in Shtime, Industrial 
Park in Shiroka-Suhareka. 

In order to test the two hypotheses, I have obtained the primary data through a questionnaire 
comprising of 20 questions, which were completed by 64 following companies: 22 
questionnaires in the Business Park in Drenas, 21 questionnaires in the Industrial Park 
Shiroka-Suhareka, 13 of them in the Business/Industrial Park in Mitrovica and 8 
questionnaires in Shtime Technology Park. 

Three econometric models were set up in STATA 13 (OLS, Fixed Effect and Random Effect) 
where by means of the respective tests (Hausman Test) we tested the models with each other 
and selected the final model for testing the two hypotheses. It has been proved that the HO 
hypothesis is rejected: HO: Economic zones positively affect the attraction of (FDI) and 
accepted the hypothesis HA: Economic zones negatively affect the attraction of (FDI). It has 
also been proven that H0: Economic zones negatively affect the tax collection and accepted 
the alternative hypothesis HA: Economic zones have a positive effect on tax collection is 
rejected. 

Keywords: Economic zones, economic impact, FDI and taxes  

INTRODUCTION 

Economic zones are a common oasis of foreign direct investment, the attraction for new 
production technologies, the creation of new jobs, easier conditions for export, the 
cooperation of businesses within a certain space, etc. Economic zones are established by the 
Government of the Republic of Kosovo with a decision based on the proposal of the 
respective Ministry and in consultation with Kosovo Customs and the respective municipality 
in whose territory the establishment of an economic zone is foreseen. Relevant provisions of 
the Customs and Excise Code of the Republic of Kosovo apply to the establishment and 
administration of the economic zone. The Agency for Investment and Enterprise Support in 
Kosovo (KIESA), which operates within the Ministry of Trade and Industry, has under its 
mandate the development of the private sector, including the sector for the development of 
economic zones. 
Economic Zones are regulated by the Law on Economic Zones, LAW no. 04 / L-159, 
approved with amendments dated 14.02.2013. According to the law on economic zones, the 
Republic of Kosovo has established ten industrial/business parks, but the research includes 
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only four main areas that are fully functional, which are: Business Park in Drenas, Business 
Park in Mitrovica, Technology Park in Shtime and Industrial Park in Suhareka. 

MATERIALS AND METHODS 

The paper is based on some of the successful experiences and practices within regional and 
international economic zones. The materials used in this paper are official data of 2020 from 
the Government of the Republic of Kosovo, Municipal Assemblies and relevant agencies
dealing with economic zones. Hypothesis testing was done based on the feedback from the 
questionnaire that were distributed to economic operators in the four areas where the research 
was done, and secondary data obtained by the Municipal Assemblies where the economic 
zones operate. 
These data have been processed with special care and attention through the software 
econometric software STATA 13 based on the most suitable test models.
The econometric models that have been set up in this paper were created in order to give more 
accurate and reliable results. 3 econometric models (OLS, Fixed Effect and Random Effect) 
have been set up where through the respective tests (Hausman Test), we have tested the 
models among ourselves and we have selected the final model for testing the hypotheses. 
Empirical analysis includes several models, where 3 models are created from the 
questionnaire variables6.

RESEARCH HYPOTHESES 

Many authors have performed various researches in economic zones and there are still 
discussions about what impact the economic zones have on foreign direct investment and tax 
collection. Two hypotheses have been tested in this regard, such as: 1. H0: Free economic 
zones positively affect the attraction of FDI, Ha: Free economic zones negatively affect the 
attraction of FDI, 2. H0: Free economic zones negatively affect tax collection, Ha: Free 
economic zones have a positive impact on tax collection. The questionnaire was utilised as a 
tool for primary data collection. The questionnaire contains a total of 20 questions, and was 
developed in 4 economic zones in Kosovo (Drenas, Shiroka, Mitrovica and Shtime). The 
variables that are generated from the questions of this questionnaire are Economic Zone, 
Attracting Foreign Direct Investment, Employment Growth, Export Growth and Taxes. These 
variables were generated by different combinations of questionnaire questions. 
A total of 3 types of econometric models were executed for the questionnaire questions: the 
model with the least squares method (OLS), the model with fixed effects (Fixed Effect) and 
the model with random effects (Random Effect). Meanwhile, the Hasusman Taylor test was 
performed in order to compare the last 2 models to test the hypotheses and interpret the results 
from a more accurate and reliable model. In addition to the presented econometric models, 
descriptive univariate and bivariate statistics, data distributions by economic zones and 
linearity tests (test for multi-collinearity, test for hetero-skedasticity, error term distribution, 
control for high standard deviations) are also presented. 
The general form of the econometric model used with the variables from the questionnaire 
can be written with the following formula: 

6 Sabri Klaiqi, Doctoral Thesis South East European University Tetovo, Northern Macedonia, 2021 
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_ = _0+ _1 _1+ _2 _2+ _3 _3+ _4 _4+ _                                   
(0)                                                                                    

Models 1   
The purpose of this econometric model is to empirically assess the relationship between the 
economic zone, the years that companies operate in these areas and the turnover that 
businesses have from foreign direct investment. Hypotheses 1: 

_ = _0+ _1 _ + _2 + _3 + _4 + _
(1) 

Model description: 
Y    -  FDI 
X_1 - Economic Zone 
X_2 - Location of the Economic Zone 
X_3 - The years that the company operates in the economic zone 
X_4 - Business turnover 
β_0 -  Rated parameter - Constant or starting point of the regression line 
β_j -   Rated parameter - Beta coefficient or slope coefficient   
u_i - Standard error term - all other variables with potential impact on dependent variables 
but which are not 
          included in these study models as well as possible errors during measurement.

Models 2 
The purpose of this econometric model is to empirically assess the relationship between the 
economic zone, the years that companies operate in these areas, and the turnover that 
businesses have with taxes.  
Hypotheses 2:

_ = _0+ _1 _ + _2 + _3 + _4 + _
(2) 

Model description: 
Y    -  Taxes 
X_1 - Economic Zone 
X_2 - Location of the Economic Zone 
X_3 - The years that the company operates in the economic zone 
X_4 - Business turnover 
β_0 -  Rated parameter - Constant or starting point of the regression line 
β_j -   Rated parameter - Beta coefficient or slope coefficient   
u_i - Standard error term - all other variables with potential impact on dependent variables 
but which are not included in these study models as well as possible errors during 
measurement. 
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RESULTS AND INTERPRETATION 

The results of primary data/questionnaire 

Table 1. Description of variables from primary data

Variable 
Name 

Shortcuts 
of Variable

Generation Mode The 
measure

Economic 
Zone

E_Zone How satisfied are you with the location of the economic 
zone or business park + are you satisfied with the 
responsible institutions in supporting the economic 
zones or business parks + How satisfied are you with 
the legal regulations in the economic zone where you 
operate?

Index

Direct 
Foreign 
investments

FDI_s How satisfied are you with the infrastructure 
investments in the area where you operate + In your 
opinion, economic zones are more attractive to FDI-s
than local investments + Your company capital is + In 
your opinion, what is the average value of new 
investments per year?

Index

Taxes TAX_s How satisfied are you with the government support with 
fiscal incentives / facilities to support your business?

Index

Years V_B How long has your company been part of the economic 
zone?

Dummy 
Variabel

Turnover Q_B At what level of annual turnover would you rate your 
company?

Dummy 
Variabel 

Country VE_B Economic Zone where the business operates? Dummy 
Variabel 

Table 2. Descriptive Statistics of Variables 

Variable   |        Obs           Mean               Std. Dev.           Min           Max
E_Zone   |         64            10.17188          2.004397             4              15
FDI_s      |         64            7.546875          1.390782             5              11
TAX_s    |         64            2.3125              .7740842      1               4

Thus, the variables presented above, are in the form of indices, since the variables are derived 
from the primary data, thus,  by means of the relevant questions we have generated the 
variables, as mentioned in Table 1. In table 2 we see that we have 64 observations, so there 
are a total of 64 questionnaires completed by 4 economic zones. Then we have the averages of 
the indices; The economic zone has an average of 10.17, foreign direct investment, 7.54, and 
taxes 2.31, table 2.

Table 3. Correlation Coefficient
(obs = 63) 

|  E_Zon~e        FDI_s        TAX_s
E_Zone        |  1.0000
FDI_s           | -0.1107          1.0000
TAX_s         |  0.5316          -0.3795       1.0000

Based on the results of the correlation coefficient presented in the table above, we conclude 
that the economic zone has strong positive (significant) relationship with taxes, (r = 0.5316) 
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while it has a negative relationship with foreign direct investment, (FDI), ( -0.1107), table 3.
Since we have no correlation coefficient higher than 0.8 between the independent variables, 
we can conclude that the multi-collinearity problem is not displayed. After generating 
descriptive statistics as well as testing, we will then present the initial econometric estimates 
of the OLS regression, for all previously presented models. Table 4 presents the results of the 
OLS models marked from 1-4.

Table 4. OLS model results from primary data           Table 5. Random Effect model 
results from primary data

(1) (2)
dependent 
variables

FDI_s TAX_s

independent 
variables

b/se b/se

E - Zones -0.121
(0.09)

0.202***

(0.05)
V_B

6 - 10 years
0.125
(0.43)

-0.073
(0.22)

V_B
10 - 15 year

-0.938
(0.84)

0.176
(0.44)

Q_B
500001 - 2.400000

0.949*

(0.40)
0.042
(0.21)

Q_B
2400001 -
10000000

2.681***

(0.76)
-0.545
(0.40)

_cons 8.380***

(1.02)
0.104
(0.53)

r2 0.276 0.385
N 64 64

Modeli 
1

Modeli 
2

Dependent 
Variable/ 

Independent 
Variable

FDI_s TAX_s

E_Zones -0.131*

(0.06)
0.202***

(0.05)
VE_B

Shirokë
-0.168
(0.42)

0.354
(0.22)

VE_B
Shtime

0.238
(0.55)

0.220
(0.29)

VE_B
Mitrovicë

0.011
(0.52)

0.182
(0.27)

V_B
6 - 10 year

0.125
(0.43)

-0.073
(0.22)

V_B
10 – 15

-0.938
(0.84)

0.176
(0.44)

Q_B
500001 - 2.400000

0.949*

(0.949)
0.042
(0.21)

Q_B 2.681*** -0.545
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Note:* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 

Note:* p < 0.1; ** p < 0.05; *** p < 0.01 

Interpretation of model results by the small squares method: Interpretation of results: (Ceteris 
Paribus) 
The dependent variable used in model 1 is foreign direct investment (FDI_s), while the 
independent variables are Economic Zone (E_Zones), Years of Businesses, Operating in the 
Market (V_B) and Annual Business Turnover (Q_B). 
In the first model, the findings show significant coefficients for x1, x7, and x8, which can be 
interpreted as follows: 

The coefficient of free economic zone is negative and statistically significant at the level 
of 10% (P <0.1). So for every increase of 1 unit in the free economic zone index, the 
foreign direct investment index will decrease by 0.13 points on average. Based on the t-
test we have sufficient statistical support to reject the null hypothesis, and to accept the 
alternative hypothesis that free economic zones and negatively affect the attraction of FDI, 
table4.
Business turnover ratios are statistically significant for both levels. Based on the values of 
the t-test we have sufficient empirical evidence to reject the null hypothesis and accept the 
alternative hypothesis, table 4.

In the second model, the findings show significant coefficients only for x1 thus: 
The coefficient of free economic zone is positive and statistically significant at the level of 
1% (P <0.001). Therefore, for every increase of 1 unit in the economic zone index, the tax 
index will increase by 0.202 points on average. Based on the t-test we have sufficient 
statistical support to reject the null hypothesis, and accept the alternative hypothesis that 
free economic zones and negatively affect tax collection. 

R2 - indicates how many independent variables used in the model explain the variables of the 
dependent variable. The findings show that 24.7%, and 33.1% (tab.4) clarify the dependent 
variables in models I, II, . The rest remains unexplained which is explained by other variables 
with potential impact on the dependent variables but which are not part of these economic 
models, whilst the unexplained part is part of the error term (ui). In the following we present 
the regressions by using random effect estimation. 

In the table above (tab.5) we used the same models as in the previous table, but we only 
tested with another method (Random Effect), from the application of this method, we do not 
have any major difference in coefficient, so, the interpretation of the results from the output 
of the results of the OLS model stands. 
The application of this method came after the results of the Hausman Taylor Test, which 
compares the Fixed Effect and Random Effect models, which were based on the results of 
this test and which is attached in appendix 3, have the value Prob> Chi2 = 1.0000, so this 
value is greater than the extreme value 0.05, so we do not have sufficient empirical evidence 
to disprove the Zero hypothesis (The difference in coefficient is not systematic). Based on 
this we accept the Random effect model and reject the Fixed Effect model. 
Based on the used econometric models and empirical data, we ascertain the following 
hypotheses: 

That the first hypothesis is rejected - H0: Free economic zones positively affect the attraction 
of FDI and the alternative hypothesis is accepted - Ha: Free economic zones negatively affect 

2400001 –
10000000

(0.76) (0.40)

_cons 8.380***

(1.02)
0.104
(0.53)

r2 0.247 0.331
N 64 64
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the attraction of FDI, while the second hypothesis H0: Free economic zones negatively affect 
the collection. Appendix for primary data.

Appendix 1. VIF test for multi-collinearity  
Variable               |      VIF             1/VIF 
-------------------------------------------------------                  Note: P4/12 – Question number 
E_Zones              |      1.31           0.761302                        P4  -  How long has your company 
been part of the                                                                                                 
          ID              |                                                                        economic zone? 
          2                |      1.46           0.685735                        P12 - At what level of annual 
turnover will you 
          3                |      1.28           0.781543                                classify your company? 
          4                |      1.70           0.587598 
P4Howlongh~ez | 
          2                |      1.14           0.879919 
          3                |      1.22           0.818799 
P12Atwhatlev~c | 
          2                |      1.27           0.787571 
          3                |      1.31           0.763329 
------------------------------------------------------ 

Mean VIF       |      1.34 
Since the average of the Inflation Factor of variance (VIF) is less than 5, then we can say that 
in the executed model,  the problem of multi-collinearity is not shown. 

Appendix 2. Heteroskedasticity Test 

Breusch-Pagan / Cook-Ëeisberg test for heteroskedasticity  
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of IHD_I 
chi2(1)      =     0.37 
Prob > chi2  =   0.5430 

The test presented above is the Bresch-Pagan test, based on the value Prob> Chi2 = 0.5430 
which is higher than the extreme value (0.05) in the executed model, the problem of 
heteroskedasticity is not shown. So,  the variance is constant and the data are homoskedastic, 
appendix 2.  
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Appendix 3. Hausman test for comparison of Random Effect and Fixed Effect models

hausman fe re,sigmaless
---- Coefficients ----

             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |       fe           re         Difference          S.E. 
-------------+----------------------------------------------------------- 
E_Zones      |   -.1205404    -.1205404        2.08e-15        4.93e-09 
P4Howlonghz~c| 
          2  |    .1249244     .1249244        2.91e-16        5.27e-0 
          3  |   -.9382917    -.9382917        2.78e-15        1.05e-08 
P12Atwhatlev~i | 
          2  |    .9489568     .9489568        7.77e-16        7.45e-09 
          3  |    2.680636     2.680636       -2.66e-15        1.83e-08 
------------------------------------------------------------------------- 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

Test:   Ho:  difference in coefficients is not systematic 
                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00 
                Prob>chi2 =      1.0000 

Based on the Hausman test for comparing econometric models with fixed effects and random 
effects, we have the value Prob> Chi2 = 1.0000, so this value is greater than the extreme 
value 0.05, so we do not have enough empirical evidence to refute it. Zero hypothesis 
(Difference in coefficient is not systematic). Based on this we accept the Random effect 
model and reject the Fixed Effect model. 

DISCUSSION 

What impact do economic zones have on the country's economic development, GDP, 
exports and the creation of new jobs. 
Should economic zones be profiled according to regional / provincial requirements 
and needs. 
 Is it possible for businesses operating in economic zones to be exempt from all 
government and municipal taxes for at least the first 3 years. 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

The conclusions drawn with regards to the economic zones in Kosovo are: Economic 
Zones are growing globally, and the concept is gaining more acceptance. However, mixed 
results in different economies, countries, and regions show that the zones are not a panacea 
for development. To be successful, zones have to be implemented properly and carefully 
tailored into a country’s specific situation. They are not a suitable development instrument in 
every situation. Given the complex and heterogeneous environments in which zone programs 
operate, a clear framework is needed to guide the operations of SEZs in countries where they 
are deemed relevant. The most important elements are establishing the necessary legal and 
regulatory frameworks, undertaking needed strategic planning, assessment of business 
feasibility, finding ways to ensure the provision of adequate infrastructure, and establishing 
responsible social and environmental standards. Kosovo's economic zones should follow the 
experiences and best practices of developed countries that have a successful tradition with 
the management and formation of economic zones. Economic zones should have 
professional oversight and an ongoing Government facilitations/incentives. Economic zones 
are a good opportunity for the introduction of new production technologies, are a good 
opportunity for start-up businesses, are a good opportunity for employment of young people 
in certain regions and better opportunity for exports. Economic zones in Kosovo have been 
created without a proper feasibility analysis, which indicates   that out of ten formed zones 
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on paper we have only four which are functional. 

The main recommendations are: The informal economy is the main challenge for the 
private (formal) sector in Kosovo, thus, the establishment of special mechanisms and 
strengthening the rule of law is recommended in order to prevent and combat the informal 
economy. According to a research conducted by the Kosovo Chamber of Commerce it 
resulted that the legal crisis has more impact on enterprises than the economic crisis. The 
establishment of professional teams by chamber of commerce, government, relevant ministry 
and economic experts equipped with experience in economic areas to advise and support 
potential investors is indispensable, as well as equal access to incentives (facilities) in a 
horizontal and not vertical plan in the allocation of subsidies, for all investors for foreigners 
or sales. Adapting educational programs to the needs of the business community would 
increase their productivity and potential, especially by increasing competitiveness and 
penetration in foreign markets, for skilled workers with special skills. Investors who invest  
1mllion in economic zones and employ 10-20 workers to be exempt from state taxes for at 
least 1 year, investors who invest in economic zones 2 million and employ 20-30 workers to 
be exempt from state taxes for at least 2 years, investors who invest in economic zones 4 
million and employ 30-40 , workers to be exempt from state taxes for at least 4 years, 
investors who invest in economic zones 5 million and employ over 50 workers to be exempt 
from state taxes for at least 5 years. 
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ÖZET

Son yıllarda iletişim ve bilgi teknolojilerinde yaşanan değişmeler ve küreselleşme 
tüketim kültürünün de değişmesine yol açmıştır. Bireylerin teknolojiye olan bağımlı halleri 
neticesinde pek çok şey sanal kültür ortamında yaşanmaya başlamıştır. Bu durum bireylerin 
tüketim tercihlerinde değişen durumlarının temel sebeplerinden biridir. Bireylerin kendilerini 
ifade biçimi tükettikleri ve sahip oldukları ürünlerle ilgilidir. Küreselleşme ile değişen tüketim 
kültürü modern toplumlarda bireylerin kendilerini bağlı olduğu toplumsal yapıdan 
soyutlamalarına neden olmaktadır. Bu soyutlamayı aşma yolu ise değişen tüketim kültürüdür.
Bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkan tüketimin günümüz tüketim toplumunda kendisi bir ihtiyaç 
haline gelmiştir. Bu bağlamda kültür ise “tüketim kültürü”nün nesneleriyle birleşerek 
kendilerini oluşturmaktadır. İnsanların küreselleşme ile birlikte tamamen değişen tüketim 
anlayışı, bireyin kültürüne dair bir ifade biçimi ortaya koymamaktadır. Bu değişen anlayış 
artık tüketim nesnesinin kendisinin kişi için bir imaj ve ifade biçimi halini almasına sebep 
olmuştur. Çalışmada, küreselleşmenin önemli bir aracı olan popüler kültür unsurlarının, 
tüketim üzerindeki etkisi konu edilmiştir.

Anahtar Kavramlar: Küreselleşme, Popüler Kültür, Tüketim Kültürü

THE EFFECT OF GLOBALIZATION ON CONSUMPTION CULTURE 

Abstract 

Changes in communication and information technologies in recent years and 
globalization have led to a change in consumption culture. As a result of individuals' 
dependence on technology, many things have started to live in the virtual culture 
environment. This situation is one of the main reasons for the changing situation of 
individuals in their consumption preferences. The way individuals express themselves is 
about how much they consume and the products they have. The consumer culture that 
changes with globalization, causes individuals to abstract themselves from the social structure 
in modern societies. The way to overcome this abstraction is the changing consumption 
culture. Consumption arising out of a need has become a necessity in today's consumer 
society. In this context, culture forms themselves by combining with the objects of 
"consumption culture". The consumption understanding of people, which has changed 
completely with globalization, does not reveal a form of expression regarding the culture of 
the individual. This changing understanding has caused the consumption object itself to 
become an image and a form of expression for the person. In the study, the effects of popular 
culture elements, which are an important tool of globalization, on consumption are discussed.
Keywords: Globalization, Popular Culture, Consumption Culture 
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Giriş

Küreselleşme nosyonu, kendi içinde bir bütünselliği olan, bir süreç olarak gerçekleşen, 
farklı boyutları arasında etkileşimin ortaya çıktığı bir sistemdir. Küreselleşme ‘dünyanın tek 
bir mekân haline gelmesi’ olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda terim siyasal açıdan sadece 
bir karşılıklı bağlılık durumunu mu ifade etmekte ya da kültürel eş zamanlılığı mı ifade 
etmektedir? 

Küreselleşmenin tüketimin kültürü üzerine etkisi üç temel kuramsal perspektifle ele 
alınabilir: İlki, Neo Marksist kuramdır. Neo Marksist kuram, ‘tüketim araçları’, ‘tüketim 
toplumu’ gibi kavramları ifade eden, modern kapitalizmin geldiği noktadaki gücünü tüketicin 
sömürülmesine borçlu olduğunu ortaya koyan kuramdır. Diğer bakış açısı ise Max Weber’in 
rasyonalite, büyüleme üzerine olan yaklaşımıdır. Rasyonelleştirme, tüketim mabetlerinin son 
derece etkin satış makinesi haline gelmesine, bu şekilde tüketicileri denetleyip, sömürme 
yeteneklerini arttırmasına olanak sağlamaktadır. Son perspektif ise postmodern toplumsal 
kuramdır ve Baudrillard’ın kuramlarından alınmış düşüncelerden oluşmaktadır. Baudrillard 
(1997), tüketimi mal ya da hizmetin değil, sembollerin tüketilmesi olarak ele almaktadır. 
Tüketimin kuramsal karşılığı “sembolik benlik tamamlama” olduğu düşünüldüğünde “ne 
tükettiğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” ifadesi bu tüketime karşılık gelmektedir.

Küreselleşme İle Değişen Tüketim Türleri

Postmodern Tüketim: AVM

Postmodern tüketim mabetleri olarak ifade edilen alışveriş merkezlerinin mekânsal 
niteliği, “bu mekânların üst orta sınıfın hayat alışkanlıklarına hizmet veren ve tüketim odaklı 
aynı zamanda iç içe geçmiş alanlar şeklinde tasarlanmaları” (Altun,2002:17) ve kişilere kendi 
istedikleri anı yaşatmalarıdır. Tüketimi artırmak için bireylerin alışveriş yaparken 
dinlenebilecekleri, vakit geçirebilecekleri, yemek yiyebilecekleri, yani kısaca sosyal bir 
alanda hem alışveriş yapıp hem güzel zaman geçirebilecekleri bir ortam yaratılması 
düşünülmüştür.(Celal 2006:11-12). Alışveriş merkezleri, malların ve hizmetlerin 
karşılaştırıldığı, satın alındığı ve kullanıldığı bir tüketim merkezi olarak yapılandırılması 
bağlamında tüketimi barındırır, kişilerin hem görsel olarak hem de o yere ilişkin anlamlı 
buldukları özellikleri azaltır veya tüketir. (Urry 1999:22-23)  

Kişiler postmodern tüketim aracılığıyla, kendilerine sunulan alışveriş ortamlarında 
tüketime dâhil olarak tek bir meta almaya değil, bir nesneler sistemini almaya özendirilmiş, 
tüketim ile diğer insanlardan farklı hissetmesi için ve kendisini özel ve önemli görmesi 
sağlanmıştır. Tüketimin bu yönü itibariyle satın almak için hazır bekleyen tüketici kesimi 
tüketim toplumunun öznesi konumuna gelmiştir. (Şaylan 1999:201). İnsanlar, tüketime bir 
kimlik duygusu katabilmek, kim olarak algılanmayı istediklerini ortaya koyabilmek için 
tüketmeye devam etmekte ve tükettikçe aynı markayı seçen diğer tüketicilerle kendini “aynı” 
hissetmektedir. Bu bağlamda alışverişe yönelik bakışın artık eskisi gibi olmadığını ifade 
etmek gerekmektedir. Geleneksel aşamada elzem “ihtiyaç” nosyonu üzerine inşa edilen 
tüketim, postmodern olarak adlandırılan dönemde, “arzu”ya dayalı bir hale dönüşmüştür. Bu 
şekilde, tüketim ussal karakterlerini yitirmiş ve bazı irrasyonel karakterler üstlenmiştir. Bu 
duruma bir örnek vermek gerekirse; tüketiciler “tüketim”i, toplumsal konumlarını belirlemek 
amacıyla kullanmaya başlamışlar ve tüketim böylelikle boş zaman aktiviteleri arasında yerini 
almış boş zaman ve eğlence birleşmiştir (Özcan 2007:17).  
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Gösteriş Amaçlı Tüketim

Gösterişçi tüketim, ilk olarak 1857-1929 yılları arasında yaşamış olan Amerikalı 
iktisatçı, sosyolog ve akademisyen olan Veblen tarafından toplumsal sınıflar hakkında yaptığı 
çalışmalarda ifade edilmiştir. Kurumsal iktisat ekolünün kurucularından olan Veblen  aylak 
üst toplumsal sınıfın ve bu sınıfı taklit eden diğer sınıfların gösteriş amaçlı yaptıkları 
alışverişlerini ifade etmek için gösteriş amaçlı tüketim ifadesini kullanmıştır. Gösterişçi 
tüketim, toplumsal bir statü unsuru olarak diğer bireyleri etki altına almaya yönelik yapılan 
tüketimdir. Gösterişçi tüketimle; tüketimi yapan kişi tarafından güç, zenginlik, farklılık ve 
yüksek statü mesajları verilmek istenmektedir. Satın alma ile ürünlerin kullanım değeri değil, 
ürünler satın alındığında insanlar üzerinde yaratacağı etki önemlidir (Ünal, 2014, s. 41-43). 
Kişiler toplumsal bir varlık olmaları sebebiyle statü ve özel hissetmenin arayışı içinde 
olmaktadırlar.  

Adam Smith, gösterişçi tüketimi kişinin toplumda statüsünü gösterecek sembollere 
sahip olmak için uğraştığı bir aktivite olarak ifade etmiştir. 
Marshall’a göre gösteriş amaçlı tüketim küreselleşen dünyada değişen alışkanlıkların bir 
ürünüdür. Bu bağlamda gösteriş amaçlı tüketim Marshall’a göre kişisel anlamda ve toplum 
bağlamında ele alınması gereken bir olgudur. Marshall’a göre tüketim ile farklılık, insan 
doğasında var olan ve hep insanla birlikte olan bir durumdur. Marshall’a göre bu tüketim türü 
etik değildir ve kendini göstermeye yönelik tüketimin baskılanarak, kamusal mallara 
kaydırılması gerektiği üzerinde durur (Açıkalın ve Erdoğan, 2004: 3-4). 

Sembolik Mallar Tüketimi

Bourdieu, sosyal bilimler alanına yeni pek çok nosyon kazandırmış. Bourdieu alan, 
habitus, sermaye, sembolik mal vb. nosyonları üzerine sosyolojisini inşa etmiştir. 
Sosyolojisini makro alan olarak ele alan ve alt-yapıları ise makro alandan ortaya çıkan mikro 
alanlar olarak düşünen Bourdieu, sermayeyi kültürel sermaye, sosyal sermaye, iktisadi 
sermaye ve sembolik sermaye olmak üzere dört grupta ele almıştır. Toplumu ele alırken yeni 
nosyonlar ortaya koyan Bourdieu, sosyal bilimler alanındaki birçok kuramı ele alarak 
uygulamalarla çalışmalarını desteklemiştir. Bu bağlamda uygulaması olmayan sosyolojik 
çalışmalara yönelik eleştiriler sunmuştur. Bourdieu düşüncesinde sermaye emeğin 
biriktirilmesi (birikmiş emek) anlamına gelmektedir. Sermaye kavramı emek-değer kuramına 
dayanmaktadır. Bourdieu düşüncesine göre sembolik sermaye, para gibi direkt somut bir 
anlama dikkat çekmemekle beraber daha çok, sosyal uzamdaki pozisyon ile kişilerin kendi 
çabalarıyla kazandıkları bir değerdir.

Sembolik tüketim, tüketicinin ürünün pragmatik değerini görmezden gelerek ifade 
ettikleri sebebiyle ürün satın almasıdır. Çevremize kim olduğumuzu anlatmak amacı ile 
sembolik tüketim yaparız (Ünal, 2014, s. 48). Sembolik olarak tüketicinin ne olduğunu ve 
olmadığını ifade eden bir tüketim şeklidir (Odabaşı, 2009, s. 129-130). Kişilerin prestij isteği 
ile, diğer kişilerde olmayanı elde etmek ve onu tüketmekle elde edileceğinin düşünülmesi 
üzerine yapılan tüketimdir. Küreselleşme ile değişen ve istek ve ihtiyaçların yanı sıra kişiler 
her geçen gün kendi beğenilerine uygun özellikli ürünlerin arayışına girerek, kendini diğer 
insanlardan farklı kılacak bireysel tatmin yolları bulma çabasına girmiştir. Küreselleşmenin 
etkisiyle günümüzde tüketim kişilerin yalnızca gereksinimlerini değil isteklerini de tatmin 
edecek bir çeşitliliğe ulaşmıştır. Özneler birbirlerine nesneler aracılığıyla anlam 
yüklemektedirler. Kişiler tüketim aracılığıyla birbirleriyle etkileşimde bulunmaktadırlar. 
Nesnelere verilen anlamlar sebebiyle toplum birbiriyle kendi arasında göstergelerle anlaştığı 
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bir gösterge dili geliştirmiştir. Tüketimin ontolojik bir eylemi simgelediği, tüketmenin ve 
tüketimin seyrinin değiştiği global dünyada marka tüketiminin bir kimlik yaratma biçimi 
olduğu günümüzde toplum kendini tüketim sembolleriyle ifade etmektedir (Hürmeriç &
Baban, 2012, s. 89).  

Sonuç

Küreselleşmenin de etkisiyle her alanda yaşanan değişimlerim tüketime yansımalarına 
baktığımızda günümüzde her nesne hızla metalaşmakta, özneler ise değer yitimine 
uğramaktadır. Bireylerin tüketim anlayışları geç modern ve postmodern dediğimiz dönemde 
tamamen dönüşüme uğramıştır. Kişilerin kendilerini diğerlerinden ayrıştıracak şekilde prestij 
arayışına yönelmesi sebebiyle piyasalar butik çözümler geliştirme konusunda kendilerini 
geliştirmişlerdir. Spesifik tüketim isteğinin tatminine yönelik eğilimin artması “butik tüketici” 
tipleri ortaya çıkarmıştır. 

Küreselleşmenin tüketime doğrudan etki ettiği günümüz tüketim çağı olmayabilir 
ancak tüketimin altın çağı olduğu ifade etmek mümkündür. İktisadi büyümenin tüketimde 
toplumsal ölçekte bir büyümeyi karşılamadığı, “toplam varlık” ta yaşanan artışın tabana 
yayılmaması sebebiyle, toplam sefaletin artarak sosyal eşitsizliği de arttığı sonucu doğmuştur. 
Kitlesel tüketimin “kullan at” döngüsü üretim çarklarını harekete geçiren bir döngüdür. Bu 
bağlamda kitlesel üretim ile kitlesel tüketim arasındaki denge hali, tüketim toplumunun 
işlevselliğiyle kendini değerli kılmaktadır (Odabaşı, 2017, s. 37). 

Küreselleşmenin etkisiyle değişen tüketim algısı neticesinde üreticiler kişilerin 
birikimine odaklanmış durumdadır. Bu bağlamda en belirgin güç olan reklam endüstrisi, 
kişilerin sahip olduğu parasal karşılığı olan her şeyi nakde dönüştürmesi ve harcamasını 
sağlamak için son derece büyük bir çaba harcamaktadırlar. Tüketiciler tüketim kültürünün ve 
üreticilerin hedefi haline gelmiştir. Değişen tüketim anlayışı kişilerin sahip olduğu para ve 
birikimi tüketim çarkının içine sokabilmek için kişiler, postmodern tüketimin başında yer alan 
alışveriş merkezlerine davet edilmekte ve kişilerin kendilerini statü olarak diğer kişilerden 
ayıracakları değişen tüketim anlayış türlerinden özellikle sembolik ve gösteriş amaçlı 
tüketimin öznesi olmaları istenmektedir.
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Abstract 

This study investigated the issue of insecurity in Nigeria and its implication for socio-
economic development. Available data on the level and dimensions of insecurity in Nigeria 
reveals an increase over time, which constitutes serious threat to lives and properties. The 
objectives of this paper is to examine the perceived impact of security challenges in Nigeria 
on socio-economic development as well as to analyze the current security measures in the 
protection of life and property. The study identified and explained the cause of insecurity 
which pose major challenge to socio-economic development. The causes of insecurity in 
Nigeria include: conflicts, political thuggery, assassinations, and the Fulani herdsman. The 
paper concluded that government must be proactive in dealing with security issues and 
threats, through modern methods of intelligence gathering and sharing among security 
personnel, training, logistics, motivation, and deploying advanced technology in managing 
security challenges. The real solution lies in government accelerating the pace of economic 
development through creating an economy with relevant social, economic and physical 
infrastructure. 

Keywords: Security Challenges, Security Personnel Growth, Socio-Economic Development, 
Government 

INTRODUCTION 

Socio-economic development in terms of improvement in the living standards of the 

citizenry is perhaps the basic expectation and reward for the citizens in the social contract 

agreement between the governors and the governed. What then has been the impact of 

governance on politics and economics in Nigeria from 1960 to the present? Understanding the 

impact of governance on the Nigerian economy will provide real insight into the gap which 

exist between the huge available national resources and the quest for development in Nigeria.  

According to Omoyibo (2013), security is a concept that is prior to the state, and the 

state exists in order to provide that concept. Security is the prime responsibility of the state. 

The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria specifically states that ‘the security 

and welfare of the people shall be the primary purpose of government’. Unfortunately, 
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government on this constitutional responsibility appears to have failed to provide a secured 

and safe environment for lives, properties and the conduct of business and economic 

activities. The alarming level of insecurity in Nigeria has fuelled the crime rate and terrorists 

attacks in different parts of the country, leaving unpalatable consequences for the nation’s 

economy and its growth. To address the threat to national security and combat the increasing 

waves of crime, the federal government in the budget of 2013 and subsequent years made 

huge allocation to security related matters, also, the national assembly passed the Anti-

Terrorism Act in 2011 (Ewetan, 2013). 

According to Beland (2005), insecurity is a state of fear or anxiety due to absence or 

lack of protection. Achumba (2013) defines insecurity from two perspectives. Firstly, 

insecurity is the state of being open or subject to danger or threat of danger, where danger is 

the condition of being susceptible to harbor injury. Secondly, insecurity is the state of being 

exposed to risk anxiety, where anxiety is a vague unpleasant emotion that is experienced in 

anticipation of some misfortune. These definitions of insecurity underscore a major point that 

those affected by insecurity are not only uncertain or unaware of what would happen but they 

are also vulnerable to the threats and dangers when they occur.

In the context of this research, insecurity is defined as a breach of peace and security, 

whether historical, religious, ethno-regional, civil, social, economic, and political  that 

contributes to recurring conflicts, and leads to quantum destruction of lives and property.

Apart from food and financial insecurity, security failure has eaten deep into the 

fabrics of the society making Nigerians not to be confidence with the leaders anymore. 

Several attempts have been made by Boko Haram members to control part of the nation’s 

territory; the Fulani herdsmen have become nightmares for farmers; most highways in Nigeria 

has become kidnappers’ den; the fear of living in the Northern region is the beginning of 

wisdom to many Nigerians. What then is security? Generally security implies freedom from 

anxiety and danger. In the submission of Okunade and Adeyi (2015), concept of security 

depends on the parameter in which one views it, however, the totality of state and human 

safety is what constitute what is referred to as national security. Lipman (1974) believes that a 

nation is secured to the extent that it is not in danger having to sacrifice core values if it 

wishes to avoid war, and is able if challenged to maintain them by victory in such war. 
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SECURITY CHALLENGES CONFRONTING NIGERIA 

Armed Robbery

Nigeria appears to have become a fertile ground for dare devil robbers and all sorts of 

criminalities. There is no evidence to show that all security measures put on ground by 

Nigeria government has shown any appreciable drop in the incidents of armed robbery. The 

situation is such that virtually every Nigerian now lives inside highly walled fences and 

barricaded compound, a sort of self-imposed prison yard. In its 2008 report the National 

Bureau of Statistics (NBS) said armed robbery cases were more pronounced in seven states in 

the country. The figures which the NBS said were based on cases reported to the police in 

2007 identified the crime prone states as Oyo, Imo, Rivers, Kano, Ogun, cross River and the 

FCT. Over the years, robbery attacks has risen at alarming rate leaving most vulnerable 

citizen at a panicking state. Most of these robbery attacks occur in banks, fuel stations and 

shopping mall among others. 

Kidnapping 

In recent times, kidnapping is now a tool for settling personal and political scores. 

Besides, the pecuniary gains accruing from the ransom collected from the families of victims, 

usually in huge millions of naira, many desperate politicians tend to use kidnapping as a tool 

of vendetta on perceived political enemies. Kidnapping has made Nigerians to live in 

perpetual fear. The activities of the Boko Haram group constitute serious security challenges 

in the contemporary Nigerian state. The activities of members of this group have raised 

critical questions among investors on the safety of their investments and expatriates in 

Nigeria. It has also threatened the existence and survival of many businesses in Nigeria 

especially in the northern part of the country (Nwagboso, 2012). 

Terrorism 

Terrorism is a global phenomenon and it is ravaging the whole world. It has been 

defined by Sampson and Onuoha (2011) as the premeditated use or threat or use of violence 

by an individual or group to cause fear, destruction or death, especially against unarmed 

targets, property or infrastructure in a state, intended to compel those in authority to respond 

to the demands and expectations of the individual or group behind such violent acts. 

Insecurity in Nigeria has assumed a more frightening dimension in the spate of incessant 

terrorist attacks especially by the dreaded group called Boko-Haram. 
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Hired Assassins 

Another big security challenges facing Nigeria today is the rampart cases of hired 

assassins. Many Nigerians including law abiding citizens continue to be cut down by bullets 

from either the guns of the assassins, or the armed robberies and occasionally from the 

ransom seeking kidnapers. Although these heinous crimes carry capital punishment in the 

nations various laws and statues, the situation appears to continue deteriorating as a result of 

the helplessness of the law enforcement agents to bring the perpetrators of these dastardly acts 

to book. The Nigeria government seems to have failed in their basic responsibility to the 

citizens to protect lives and property. 

Banditry 

Security challenges has taken a new dimension in Nigeria. The country now experience 

what is known as banditry. Banditry violence has affected populations living mostly in the 

Northern region of the country most especially Katsina, Zamfara, Kaduna, Sokoto and Kebbi 

states. According to report by ACAPS (2020), about 21 million people living in these state 

have been exposed to activities of banditry which is unconnected to the Boko Haram 

insurgency in the Northeast. The banditry started as farmer/herder clash in 2011 and 

intensified between 2017 and 2018 to include cattle rustling, kidnapping for ransom, sexual 

violence and killings. In addition to displacement of vulnerable individuals, the activities of 

banditry has hampered agricultural activities and heightened the risk or food insecurity. 

Livelihoods have been disrupted, fear and insecurity among the population have increased. 

PROBLEMS OF THE FULANI HERDSMEN 

Recently, there have been escalations of reported attacks by Fulani herdsmen who 

brutally kill natives of the invaded farming communities including women and children in 

various states across the country. The Fulani herdsmen armed with sophisticated weapons 

usually attack their target communities at the time they are most vulnerable such as mid-night 

or on Sundays when they are in their churches, killing people indiscriminately, mostly women 

and children, burning houses and looting properties. 

The conflict between the Fulani herdsmen and the farmers usually arise when the 

former invade community farmland with their cattle and let them graze unrestricted both on 

cultivated and uncultivated land thereby destroying valuable food and cash crops which are 

the mainstay of the host communities. When the communities try to resist them and request 

their exit, the Fulani herdsmen become violent and attack the community sometimes with the 

aid of hired mercenaries from the neighboring countries like Chad, Niger, Mali and 

Cameroon. It is unfortunate that this level of criminal impunity is happening in a sovereign 
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state with a constitution, which declares that the security and welfare of the citizens shall be a 

major responsibility of the state. Perhaps the reason why the police and the military are 

incapable of protecting the victim especially the farmers from violent attack by Fulani 

herdsmen is due to the fact that the Fulani militia appears to be better armed and sometimes 

outnumber the police. 

SOLUTIONS TO FULANI HERDSMEN/FARMERS CLASHES IN NIGERIA 

The under listed measures could go a long way in addressing farmers /herdsmen 

clashes in Nigeria: 

Rehabilitation of existing and provision of more grazing reserves all over Nigeria and 

maintaining them very well by making sure that no any farmer cultivate near the cattle

Re-opening of existing local, National and International cattle routes (burtali) and creating 

more to charter for successful and free movement of Fulani herdsmen and their cattle and 

making sure that no any farmer block the routes (burtali) in the process of his cultivation 

Provision of well reliable dams across the federation 

Extending security agencies to remote areas especially nomads environment or 

introducing Nomads Mobile Security to ensure the security of their lives and property. 

Rehabilitation of all old Nomadic primary schools and introducing Nomadic secondary 

schools to enable them have more interest in the Western education.

CAUSES OF INSECURITY IN NIGERIA 
Many scholars have identified several causes of insecurity in Nigeria that are inimical

to socio-economic and national development. Lewis, (2002); Jega, (2002); Salawu, (2010); 

Onyishi, (2011); Ezeoba, (2011); Okorie, (2011); Ali, (2013); Achumba and Akpor (2013) in 

their various researches have classified the factors that cause of insecurity in the nation into 

external and internal factors. Meanwhile, n Nigeria, it is believed that the internal causes of 

insecurity pose major challenge to socio-economic development than the external causes of 

insecurity. These include: 

Ethno-Religious Conflicts

These have arisen from distrust among various ethnic groups and among the major 

religions in the country. Ibrahim (2002) and Igbuzor, (2011) identified ethno-religious conflict 

as a major causes of insecurity in Nigeria. Ethno-religious conflict was defined as a situation 

in which the relationship between members of one ethnic or religious group and another of 

such group in a multi-ethnic and multi-religious society is characterized by lack of cordiality, 

mutual suspicion and fear. 
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Frequent and persistent ethnic conflicts and religious clashes between the two 

dominant religions (Islam and Christianity), present the country with a major security 

challenge. In all parts of Nigeria, there exist ethno-religious conflicts and these according to 

Ibrahim (2002) have emerged as a result of new and particularistic forms of political 

consciousness and identity often structured around ethno-religious identities. The claim over 

scarce resources, power, land, chieftaincy, local government, councils, control of markets and 

sharia among other trivial issues have resulted in large scale killings and violence amongst 

groups in Nigeria (Adagba, 2012). In all parts of Nigeria, ethno-religious conflicts have 

assumed alarming rates. It has occurred in places like Lagos, Adamawa, Kano, Bauchi, Jos, 

Ebonyi and Kwara State. These ethno-religious identities have become disintegrative and 

destructive social elements threatening the peace, stability and security in Nigeria (Onyishi, 

2011). 

Weak Security System  

This result from inadequate equipment for the security arm of government, both in 

weaponry and training (Achumba et al., 2013). This is in addition to poor attitudinal and 

behavioral disposition of security personnel. In many cases, security personnel assigned to 

deal with given security situations lack the expertise and equipment to handle the situations in 

a way to prevent them from occurring. And even when these exist, some personnel get 

influenced by ethnic, religious or communal sentiment and are easily swallowed by their 

personal interest to serve their people, rather than the nation. 

Unemployment/Poverty 

As a result of the high level of unemployment and poverty among Nigerians, 

especially the youths, they are adversely attracted to violent crime. Nwagbosa (2012) argued 

that the failure of successive administrations in Nigeria to address challenges of poverty, 

unemployment and inequitable distribution of wealth among ethnic nationalities is one of the 

major causes of insecurity in the country. Supporting the above submission, Okunade and 

Adeyi (2015) opined that the youths who constitute a large army of the unemployed have the 

tendency to engage in unlawful ventures which often result to vices that are capable of 

disrupting the social order of the society. Unemployment has a severe negative implication on 

national development in Nigeria as most of its productive force is unemployed. What this 

means theoretically is that poverty and unemployment increase the number of people who are 

prepared to kill or be killed for a given course at token benefit Salawu (2010). It could 

predispose one to engaging in illicit activities that would undermine security of the 

environment. 
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IMPLICATION FOR SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT 

 For more than decades, Nigeria has been faced with series of security challenges 

which appear to have devastating effects on the growth and development of the country in all 

ramifications. These challenges are not limited to the Northern region alone as every region of 

the country is being face with one security challenge or the other. For instance, the Northeast 

tend to be battling Boko Haram insurgency while Northwest is dealing with the issue of 

banditry. Southeast/South-South appear to be dealing with kidnapping and the cases of 

separationists while the Southwest is not left out as it’s battling with the issue of robbery/ 

cultist activities. However, there appear to be an intersection in all these challenges being 

faced by each region of the country as all the regions are experiencing the activities of the 

Fulani Herdsmen. 

 There is no doubt that these security challenges have affected the country in one way 

or the other. According to Omole (2020), the epidemic proportion of criminality and violence 

in the country has critical implications on the socio-economic development of the country. 

Omole further considered salient impact of security challenges in the country to be: 

Disruption of Economic Activities:  With pervasive insecurity in the country, internal 

displacement of people mostly farmers had been experienced which tend to cripple 

economic activities in the affected areas. Agricultural produce have been critically 

affected as the regular planting season are not predictable. Insecurity in the affected states 

has created internal refugees which invariably has hampered the contribution of people in 

the refugee camps to economic activities. Also, continued insecurity and government’s 

inability to bring an end to it seems to have led to a feeling of helplessness and 

hopelessness, especially in the areas that are vulnerable and amongst victims and their 

families. For instance, with rampant kidnappings on major highways in some part of the 

country, many roads have become no-go areas. Inability to travel freely on its own tend to 

reduce productivity of those affected.

Decimation of Consumer Confidence: Protracted insecurity, as it has been the case in 

recent years in Nigeria, have tendency of depressing consumer confidence, which in turn 

reduces consumer spending. Not only does insecurity affect individual spending; it also 

tend to affect businesses due to the uncertainty that the insecurity creates, put off 

investment decisions. This certainly affects economic output and could be a major factor 

in the slow-growth environment in Nigeria. The vicious circle of insecurity in Nigeria has 

diminished public confidence in the government. This feeds the helplessness even further. 
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And as people are afraid to move around freely in the country, many opportunities in 

business are being lost.

Decrease in Foreign Direct Investment (FDI): The incessant increase in insecurity in a 

nation tend to reduce the confidence of foreign investors in the country. Investor 

confidence can worsen, particularly where there is weak and ineffective government 

response to the security challenges. According to the United Nations Conference on Trade 

and Development (UNCTAD), FDI flows to Nigeria averaged $5.3 billion annually from 

2005-2007. However, UNCTAD data shows FDI to Nigeria averaged $3.3 billion from 

2015-2019, a period that has been marked by heightened and widespread insecurity in the 

country.

Insecurity is one of the major reasons for Nigeria’s unattractiveness for inward foreign 

investment in the last five years, amongst other factors such as policy dysfunctions, 

including multiple exchange rates of the Central Bank of Nigeria. Poor transport 

infrastructure, unreliable grid-electricity supply (which exacerbates high operating 

costs), inefficient judicial system, and unreliable alternative dispute resolution 

mechanisms are some of the other factors accounting for the decline in FDI flows into 

the country. 

Disproportionate Defence Spending Vis-à-vis Other Economic Sectors: In responding 

to the increasing insecurity in Nigeria, the government has been allocating hundreds of 

billions of naira to defence and security-related expenditure. These are large sums of 

money that should have been going elsewhere in the economy, especially in the education 

and health sectors. The domestic economic impact of this exorbitant defence expenditure 

is further devalued as long as it is mostly foreign procurement-based. This is not helpful to 

the growth of the economy.

The Struggle for Personal Survival Undermines Innovation: Nigerians who many 

people of the world see as creative people due to their leading role in innovation and 

change in many sectors across the world. But back home, survival appear to have become 

the overriding consideration for many people. Heightened insecurity has made a lot of 

people become more risk-averse in terms of the places they go to and the people they 

interact with. Travelling from one city to another in Nigeria has become a game of chance 

and death-dodging for many people. Under such atmosphere, creativity tends to diminish 

and innovation takes a back seat. Whereas, innovation is a vital engine needed to drive 

change and growth in Nigeria and Africa as a whole.
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Increase in Brain Drain: Nigeria seems to be losing its best brains on a daily basis 

through mass emigration to Western countries. Canada seems to be the country of 

preference for most Nigerians at the moment, due to its open-door policy for qualified 

migrants. A recent poll conducted by NOI Polls, found that almost 9 in 10 respondents 

(88%) disclosed they are seeking work opportunities abroad. It also found that 83% of 

doctors who filled the survey and are based abroad are licensed in Nigeria, indicating that 

they had completed their medical education in Nigeria before departing beyond the shores 

of Nigeria. The search for a better quality of life is the main reason for the mass 

emigration of Nigerian doctors and other professionals. The prospect for a good life seems 

to be jeopardised in the country by insecurity and by its negative impact on economic 

opportunities.

TACKLING SECURITY CHALLENGES IN NIGERIA 

It is clear that any effort to grow the Nigerian economy by the government would most 

likely fail if insecurity is not dealt with. Insecurity is no longer just a problem that affects the 

security sector as the entire economy is at stake if something is not done to fix this menace. 

As the country adapts to the challenges of a changing world and reposition its economy for 

growth and increased employment, security must be sorted as a matter of economic priority. 

A strong and stable economy fosters long-term national security, whereas insecurity is a

hindrance to long-term economic prosperity. Therefore, efforts should not be speared in 

bringing under control the spate of general insecurity that currently afflicts most parts of the 

country. Hence, the following are suggested as means that can be adopted to tackle the issue 

of security challenges in the country: 

Elimination of corruption and entrenchment of justice: Corruption is the antithesis of 

progress and development as it creates political instability, social unrest and crime 

infested environment, it breads inefficiency, incompetence, mediocrity, unethical values 

and other bas instincts in man such as greed, avarice and rapacity. Corruption is so 

entrenched in Nigeria that it has become a household word and all factors of the economy 

are caught in corruption web, such that Nigeria ranked among the top ten most corrupt 

nations in the world (Onimajesin, 2013). Corruption and injustice in Nigeria must be 

totally eliminated. Nepotism and a culture of impunity must also be eschewed from our 

national psyche and life. 

Creating employment to unemployed youth: Social effects of unemployment include 

personal hardship, depression, decay of acquired but unused skills, involvement in crime 

(mostly among youth) as well as dispute among married people, delayed marriages among 
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singles and sometimes broken homes. Joblessness of a husband can lead to infidelity of 

the wife. Unemployment increases governments’ expenditure or transfer payments where 

welfare programs are implemented in favor of the unemployed. Effect of corruption is that 

it leads to a reduction in economic growth and development by lowering incentives to 

invest, it also leads to a divestment in such economies. Serious investors are always wary 

of offering bribes before being allowed investment rights or operational licenses. This is 

due to the fact that there is no guarantee that greased officials may keep their side of the 

agreement, and with no official cover they address in case of contract breach, the fleeced 

investor is on his own (Epele, 2006). To the above is the fact that foreign investors are 

also prone to withdraw their capital from a country with high incidence of corruption 

because the risk involved in doing business in such nations sometimes outweighs the 

benefits. Corruption contributes immensely to inhibition of economic performance; it 

negatively affects investment and economic growth, which is detrimental to national 

development. If corruption discourages investment, limits economic growth and alters the 

composition of government spending, it automatically hinders future economic growth 

and sustainable development. Unemployment must be seriously tackled and curtailed. The 

private sector must be encourage and supported to create the much needed jobs. Constant 

electricity supply will no doubt boost employment and increase productivity. 

Equipment of security agencies: Training and retraining of officers must be carried out 

on a regular basis with special focus on human rights, weapon handling, communication 

skills, new interrogation techniques (torture is outdated), exposure to new equipment and 

technology. Training in information technology should be made compulsory and the entry 

requirement should be raised in order to attract the best in the country. A highly 

disciplined and well trained force is essential to delivering set targets and goals of 

providing security for lives and properties. Discipline must be instilled at all levels of the 

workforce. 

Reorganization of the security agencies: This is to take the security agent through a new 

reorientation via retraining. People should be more security conscious, share information 

with the police and other security agencies. The populace should not leave security 

matters to security personnel only. All should be involved in security information and data 

gathering. Moreover, efforts should be put in crime prevention than control. Furthermore, 

the government should increase the size of Nigeria’s security agencies, empower and 

motivate them very well and strengthen neighborhood watch. 
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Good governance: According to Oluwarotimi (2012), good governance is the panacea for 

the insecurity challenge in Nigeria. She states that the war against insecurity would be 

won only by raising governance standards that is, cultivating the culture of good 

governance where the government is responsible and accountable to the people. In her 

view, security engagement cannot be separated from good governance. Many others have 

also linked security to governance system. The general view is that peace and security is 

determined by good governance. However, as Oluwarotimi (2012) has pointed out, good 

governance is a function of effective, visionary, transparent, trustworthy and credible 

political leadership whose driving force is an improvement in the collective wellbeing of 

the citizens through well-conceived, effectively implemented economic policies and 

human development programme. The underlying principle of good governance is the 

focus on people as the ultimate objective of governance. 

CONCLUSION 

Security challenges in any environment constitute threat to lives and properties. 

Federal Government (FG) should formulate and effectively implement policies and 

programme capable of addressing the root causes of insecurity in Nigeria such as Ethno-

religious conflict, systemic and political corruption, weak security system and unemployment 

among others.  
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Армения всегда полностью игнорирует позицию международного сообщества в 
мире и грубо нарушает международное право. Таким образом, Армения не забывает ни 
на минуту о своей необоснованной враждебной политике по отношению к 
Азербайджану в течение 30-летнего периода. Он даже не думает отступать от своей 
ненависти к нам“(4,2020).

С чувствами ненависти, враждебности, лежащими в основе фашистской 
политики Армении в отношении Азербайджана, особенно Турции, он продолжает 
отравлять мозги всех армян и населения своей страны в мире сегодня. Фактически, 
государственная политика, проводимая Арменией, а именно исламофобия и 
тюркофобия являются основными заболеваниями против Турции, независимых 
турецких государств, которые демонстрируют единство, братство турецкому народу, 
турецкой нации и даже всему миру(8,2020).

Хвала Всевышнему Аллаху за то, что турецко-азербайджанский Союз сегодня 
стал сильнее, чем когда-либо! Турция - Азербайджан всегда защищал интересы 
мусульманских стран и всегда занимал большое место исламской солидарности во 
внешней политике нашей страны, поддерживал ее. Турция и Азербайджан, ”одна 
нация, два государства" и часть мусульманского мира, всегда осуждали действия 
Армении на оккупированных территориях, ее бесчеловечное отношение к 
мусульманскому миру как оскорбление и исламофобию. 

В этом случае Организация исламского сотрудничества, государства и народ 
Турции, Ирана, Пакистана и Афганистана солидарны с Азербайджаном(10). Поскольку 
Армения совершила культурный геноцид против мусульманских религиозных 
памятников на оккупированных территориях, армяне держат животных - свиней, коров 
в наших мечетях. Это оскорбление мусульманского мира(4). Армянская церковь 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1310 June 1-2, 2021



поддерживает эти акты оккупации и вандализма, вовлекает в эту войну религиозных 
деятелей для достижения армянской христианской идентичности, пытается 
представлять конфликт в религиозной плоскости. Турция "проклинала 
террористические акты, совершенные Арменией, подчеркнув, что они вместе с 
дружественным и братским азербайджанским народом, принадлежащим к той же 
истории, религии, культуре, всегда будут поддерживать Азербайджан в своей честной 
борьбе"(7). Потому что Азербайджан постоянно поднимает исламский флаг, 
провозглашает мудрость Ислама и прекрасные напоминания.

Поэтому постоянные заявления Организации исламского сотрудничества 
являются важной поддержкой Азербайджана в этом вопросе. "Армения-страна, где 
исламофобия является государственной политикой”(4). Пусть весь мир увидит: "на 
территории Турции по-прежнему живут армяне и христиане других национальностей, и 
они являются граждане Турции. Но на территории Армении нет ни одного турка»(7). В 
результате нашей 44-дневной войны в 2021 году Азербайджанская Армия выразила 
настойчивость и волю нашего народа, единство народа и власти стало важным 
фактором для обеспечения победы нашей страны. Азербайджанский народ одержал 
историческую победу над врагом и написал славный героический эпос.  

ARMENIA'S STATE POLICY TOWARDS THE MUSLIM-TURKIC 
WORLD: ISLAMOPHOBIA AND TURKOPHOBIA 

Keywords: Turkish-Azerbaijani Union, Organization of Islamic Cooperation, 
Armenia, state policy, Islamophobia, Turkophobia 

Armenia always completely ignores the position of the international community in the 
world and grossly violates international law. Thus, Armenia does not forget for a moment 
about its unjustified hostile policy towards Azerbaijan over a 30-year period. He doesn't even 
think of backing down from his hatred of us“(4, 2020).

With the feelings of hatred and hostility that underlie Armenia's fascist policy towards 
Azerbaijan, especially Turkey, he continues to poison the brains of all Armenians and the 
population of his country in the world today. In fact, the state policy pursued by Armenia, 
namely Islamophobia and Turkophobia, are the main diseases against Turkey, the independent 
Turkish states that demonstrate unity, brotherhood to the Turkish people, the Turkish nation 
and even to the whole world (8, 2020). 

Praise be to Allah for the fact that the Turkish-Azerbaijani Union has become stronger 
today than ever! Turkey-Azerbaijan has always defended the interests of Muslim countries 
and has always held a great place for Islamic solidarity in the foreign policy of our country 
and supported it. Turkey and Azerbaijan, ”one nation, two states " and part of the Muslim 
world, have always condemned Armenia's actions in the occupied territories, its inhumane 
attitude towards the Muslim world as an insult and Islamophobia. 

In this case, the Organization of Islamic Cooperation, the states and the people of 
Turkey, Iran, Pakistan and Afghanistan stand in solidarity with Azerbaijan (10). Since 
Armenia has committed cultural genocide against Muslim religious monuments in the 
occupied territories, Armenians keep animals - pigs, cows-in our mosques. This is an insult to 
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the Muslim world (4). The Armenian Church supports these acts of occupation and 
vandalism, involves religious figures in this war in order to achieve the Armenian Christian 
identity, and tries to present the conflict in a religious context. Turkey "cursed the terrorist 
acts committed by Armenia, stressing that they, together with the friendly and fraternal 
Azerbaijani people, belonging to the same history, religion, culture, will always support 
Azerbaijan in its fair struggle" (7). Because Azerbaijan constantly raises the Islamic flag, 
proclaims the wisdom of Islam and beautiful reminders. 

Therefore, the constant statements of the Organization of Islamic Cooperation are an 
important support for Azerbaijan in this matter. "Armenia is a country where Islamophobia is 
a state policy” (4). Let the whole world see: "Armenians and Christians of other nationalities 
still live in Turkey, and they are citizens of Turkey. But there are no Turks on the territory of 
Armenia (7). As a result of our 44-day war in 2021, the Azerbaijani Army expressed the 
perseverance and will of our people, and the unity of the people and the government became 
an important factor for ensuring the victory of our country. The Azerbaijani people won a 
historic victory over the enemy and wrote a glorious heroic epic. 

ВВЕДЕНИЕ
Армения всегда полностью игнорирует позицию международного сообщества в 

мире и грубо нарушает международное право. Таким образом, Армения не забывает ни 
на минуту о своей необоснованной враждебной политике по отношению к 
Азербайджану в течение 30-летнего периода. Он даже не думает отступать от своей 
ненависти к нам“(4,2020).

То есть Армения-террористическая страна, страна, которая поощряет 
террор(5). С чувствами ненависти, враждебности, лежащими в основе фашистской 
политики Армении в отношении Азербайджана, особенно Турции, он продолжает 
отравлять мозги всех армян и населения своей страны в мире сегодня. Фактически, 
государственная политика, проводимая Арменией, а именно исламофобия и 
тюркофобия являются основными заболеваниями против Турции, независимых 
турецких государств, которые демонстрируют единство, братство турецкому народу, 
турецкой нации и даже всему миру (8,2020).

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев добавил, что 
исламофобия в Армении является государственной политикой: “они воспитывают 
детей в условиях ненависти к мусульманам. Они хотят привить эту идеологию детям”
(3).

Армения на протяжении тридцати лет непрерывно игнорировала позицию 
международного сообщества, грубо нарушала международное право. Таким образом, 
он продолжал занимать деструктивную позицию в переговорном процессе по 
урегулированию армяно- азербайджанского конфликта.

Организация исламского сотрудничества и ее государства- члены однозначно 
осудили агрессию Армении в отношении Азербайджана, пресловутую политику 
этнической чистки на оккупированных территориях Азербайджана,  
продемонстрировали постоянную принципиальную позицию. «Поэтому, когда 
официальное лицо каждой мусульманской страны пожимает руку армянскому 
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официальному лицу, залитому кровью азербайджанского народа, пусть он приносит эти 
изображения в глаза" (3).

Азербайджан на протяжении многих веков был одним из главных центров 
исламской цивилизации. Он сыграл важную роль в распространении Ислама, а также в 
становлении мусульманского Возрождения (1). В этом случае Организация исламского 
сотрудничества, государства и народ Турции, Ирана, Пакистана и Афганистана 
солидарны с Азербайджаном (10). Глава государства Азербайджана Президент Ильхам 
Алиев отметил, что к какому-то сближению мусульманских стран с Арменией мы 
всегда относимся очень чутко: “потому что Армения захватила наши земли. В то же 
время мусульманские страны должны знать, что Армения совершила геноцид против 
мусульманских религиозных памятников на оккупированных землях, совершила 
культурный геноцид. Посмотрите, какие у нас мечети? Разве в мусульманских странах 
не знают, что армяне держат в наших полуразрушенных мечетях животных, держат 
свиней, держат коров? Разве это не оскорбление мусульманского мира?» (3).

Поскольку «Армения совершила культурный геноцид против мусульманских 
религиозных памятников на оккупированных территориях, армяне держат животных - 
свиней, коров в наших мечетях. Это оскорбление мусульманского мира»(4). Армянская 
церковь поддерживает эти акты оккупации и вандализма, вовлекает в эту войну 
религиозных деятелей для достижения армянской христианской идентичности, 
пытается представлять конфликт в религиозной плоскости. 

А позиция Армении-изгнать оттуда азербайджанцев, провести этническую 
чистку, осквернить историко-религиозные памятники Азербайджана и после этого 
объявить, что это древняя армянская земля. Армяне были переселены туда царской 
Россией в начале XIX века. Это история. Эту историю мы знаем. Поэтому наша 
позиция заключается в этом. Азербайджанский народ знает эту позицию и 
поддерживает ее» (5). В течение почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией 
территории Азербайджана, признанные международным сообществом. В результате 
этой оккупации Арменией было захвачено около 20 процентов наших земель, более 
миллиона азербайджанцев были изгнаны с родных земель, превращены в беженцев-
переселенцев. Против нашего народа была проведена политика этнической чистки. 
Армения совершила геноцид против Азербайджана. В результате Ходжалинского 
геноцида, совершенного в 1992 году, было зверски убито более 600 невинных мирных 
жителей. Среди них 106 женщин, 63 ребенка были зверски убиты» (16).

Ходжалинский геноцид был проявлением армянского фашизма. В то время 
армянский фашизм поднял голову и с 1992 года до последних событий нанес большой 
удар азербайджанскому народу. Военные провокации, террористические акты, 
жестокость по отношению к мирному населению, обстрелы наших городов и сел, а 
также бомбардировки мирных городов баллистическими ракетами во время Второй 
Карабахской войны-все это проявления армянского фашизма (14).

Исламофобия и туркофобия- является главные болезни Армении. Тем не 
менее, власти Армении обвинили Анкару во враждебности по отношению к армянам и 
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христианам. А "на территории Турции до сих пор проживают армяне и христиане 
других национальностей, и они являются полноправными гражданами Турции. Но на 
территории Армении нет ни одного турка". Поэтому Анкара призывает Ереван 
отказаться от исламофобии и тюркофобии ради своего будущего (8).

Поэтому постоянные заявления Организации исламского сотрудничества 
являются важной поддержкой Азербайджана в этом вопросе. "Армения-страна, где 
исламофобия является государственной политикой”(4). В результате нашей 44-дневной 
войны в 2021 году Азербайджанская Армия выразила настойчивость и волю нашего 
народа, единство народа и власти стало важным фактором для обеспечения победы 
нашей страны. Азербайджанский народ одержал историческую победу над врагом и 
написал славный героический эпос.  

Хвала Всевышнему Аллаху за то, что турецко-азербайджанский Союз сегодня 
стал сильнее, чем когда-либо! Турция - Азербайджан всегда защищал интересы 
мусульманских стран и всегда занимал большое место исламской солидарности во 
внешней политике нашей страны, поддерживал ее. Турция и Азербайджан, ”одна 
нация, два государства" и часть мусульманского мира, всегда осуждали действия 
Армении на оккупированных территориях, ее бесчеловечное отношение к 
мусульманскому миру как оскорбление и исламофобию.

Турция "проклинала террористические акты, совершенные Арменией, 
подчеркнув, что они вместе с дружественным и братским азербайджанским народом, 
принадлежащим к той же истории, религии, культуре, всегда будут поддерживать 
Азербайджан в своей честной борьбе" (7). Потому что Азербайджан постоянно 
поднимает исламский флаг, провозглашает мудрость Ислама и прекрасные 
напоминания.

Ислам внес огромный вклад в мировую цивилизацию. Но международное 
сообщество, к сожалению, отрицает новшества и позитивные последствия, которые 
приносит Ислам, и не в состоянии адекватно и эффективно решить проблему 
исламофобии. Одной из первопричин и факторов, лежащих в основе возникновения 
исламофобии, несомненно, является насильственный экстремизм и терроризм. “Ислам-
это религия мира и спокойствия, которая не убивает, не уничтожает, не создает, не 
враждует с людьми и народами, а является братской религией, выражаем решительный 
протест против предвзятой пропаганды ислама в мире и попыток отождествить Ислам с 
терроризмом. Мировое сообщество может легко предотвратить террористическую 
деятельность, если правильно пропагандировать исламскую религию, правильно 
изучать Коран, правильно донести до людей смысл его аятов. Отождествление 
исламской религии с терроризмом является составной частью большого заговора 
против нашей религии» (2).

Осуществление террористических актов, происходящих в разных частях света, 
группами, скрывающимися под именем ислама, которые не имеют ничего общего с 
нашей религией, является большой несправедливостью по отношению к исламу и 
мусульманам. Сегодня большинство жертв террористических актов в мире - именно 
мусульмане (2).

Президент Эрдоган, подчеркнув, что этот новый расизм в отношении 
мусульман был смягчен под названием “исламофобия”, но истина заключается в 
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враждебности к Исламу, сказал: “Те, кто ранее пытался узаконить враждебность к 
Исламу с помощью "исламского террора", больше не избегают нацеливания на всех 
мусульман без каких-либо различий в точке. Потому что копье не вписывается в 
мешок”, - сказал он. Эрдоган сказал, что необходимо действовать с общим умом, чтобы 
избежать враждебности к Исламу (17).  

Азербайджан на протяжении многих веков был одним из главных центров 
исламской цивилизации (1). В то время, когда мусульманская география становится 
полигоном конфликтов на этнической и религиозной почве, Азербайджан выступает с 
инициативой исламской солидарности. В условиях тотальных нападений на 
мусульманские страны достижение исламской солидарности в мусульманской 
географии является стратегически важным вопросом. Особую актуальность и значение 
имеет также обеспечение дружественного сосуществования представителей различных 
религий и культур в условиях мира и стабильности (13).

“Сегодня мусульмане в разных частях мира сталкиваются с серьезными 
проблемами, такими как сектантская дискриминация, экстремизм, религиозный 
радикализм и терроризм, и террористические акты, совершаемые силами, которые не 
имеют ничего общего с нашей религией, скрывающейся под именем Ислама, являются 
величайшей несправедливостью, несправедливостью по отношению к мусульманам”.  
Объявление 2016 года в нашей стране “Годом мультикультурализма”, а 2017 года-
“Годом исламской солидарности” - это призыв и вклад в мир, дружбу, взаимное 
уважение, взаимопонимание во всем мире, особенно в исламском мире”(2).  

Инициатива об объявлении "Года исламской солидарности" носила характер 
послания исламскому миру, а также всему миру. Потому что “в мире уже много лет 
целенаправленно царит исламофобия, ведется кампания против исламских стран” (11).
Азербайджан, отличающийся решительной борьбой с исламофобскими тенденциями, 
играет важную роль в пропаганде и поощрении исламской солидарности. Проводится 
целенаправленная политика по сохранению и развитию религиозных ценностей, 
ведется активная работа на международном уровне по укреплению исламской 
солидарности, защите исламских ценностей. "Основными целями Года исламской 
солидарности являются укрепление единства в мусульманском мире, демонстрация 
всему миру, что ислам является религией мира и культуры” (2).

Мир сталкивается с национальными, религиозными, политическими 
конфликтами, исламофобией, терроризмом, сепаратизмом. Выступая на 1-м 
Международном симпозиуме по СМИ и исламофобии, президент Реджеп Тайип 
Эрдоган заявил, что на протяжении всей истории всегда существовала конкуренция, 
напряженность или даже очень кровавые конфликты между людьми разных религий: “ 
ситуация, с которой мы сталкиваемся сегодня, - это не "страх перед исламом", а 
откровенная "враждебность к Исламу". Во многих частях мира, особенно на Западе, 
болезнь враждебности к Исламу распространяется так же быстро, как и раковая 
клетка”, - сказал он (17).

Азербайджан является многонациональным и поэтому многоконфессиональным 
государством. Это специфика внутренней жизни Азербайджана. В Азербайджане 
представители всех религий живут как одна семья. В Азербайджане как 
государственно-религиозные, так и межрелигиозные связи носят образцовый характер. 
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Азербайджанская модель в связи с этими вопросами сегодня изучается во многих 
местах по всему миру. Это необходимо для нашего успешного развития. Это 
проявление нашей государственной политики.

Азербайджан является страной, которая пользуется большой поддержкой, 
большим уважением в мусульманском мире. Мусульманские страны постоянно 
поддерживают Азербайджан в международных организациях и хорошо знают, что 
Азербайджан, в свою очередь, поддерживает мусульманские страны во всех 
международных организациях. Азербайджан играет очень активную и успешную роль в 
деле пропаганды исламской культуры в мире.

Организация исламского сотрудничества постоянно поддерживает нашу страну 
в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Многие 
резолюции были приняты. В этих резолюциях демонстрируются исторические факты, 
реальная ситуация и справедливая позиция в связи с армяно-азербайджанским, 
нагорно-карабахским конфликтом. Поддерживается правый голос Азербайджана, и мы 
благодарны Организации исламского сотрудничества за эту поддержку.

Сегодня в Азербайджане нет проблем, нет недопонимания на религиозной, 
национальной почве. Сегодня в мире Азербайджан уже зарекомендовал себя как центр 
мультикультурализма. Это и государственная политика, и порядок, исходящий от 
общества. в разных частях мира на почве религиозных конфессий проливается кровь, 
вспыхивают войны, происходят большие трагедии.

Совершив Ходжалинский геноцид, Армения фактически хотела сломить 
волю азербайджанского народа. Не случайно руководители Армении-военные 
преступники, отвечая в интервью иностранным журналистам на вопрос об этом, с 
чувством гордости отмечали, что да, Армения совершила это военное преступление 
против мирного населения, пусть азербайджанский народ увидит, что руководство 
Армении может поднять руку и на мирное население. А мы отомстили жертвам 
Ходжалы на поле боя. Разгромив армянскую армию во второй Карабахской войне, 
длившейся 44 дня, освободив наши исторические земли от оккупантов, мы в то же 
время отомстили жертвам Ходжалы. Азербайджан как сильное государство никогда не 
позволит, чтобы армянский фашизм вновь вспыхнул, хотя такие тенденции видны. 
Сегодня своей деятельностью Азербайджан вносит вклад в дальнейшее развитие 
региона, предпринимает практические шаги для полного восстановления стабильности 
в регионе (14).

Выступая на 1-м Международном симпозиуме по СМИ и исламофобии, 
президент Реджеп Тайип Эрдоган, сказал: “Я хочу начать свои слова, сказав, что 
проблема, с которой мы сталкиваемся, - это исламофобия, а не страх перед исламом, а 
откровенная враждебность к Исламу. Во многих частях мира, особенно на Западе, 
болезнь враждебности к Исламу распространяется так же быстро, как и раковая клетка. 
На протяжении всей истории всегда была конкуренция, напряженность или даже очень 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1316 June 1-2, 2021



кровавые конфликты между людьми, принадлежащими к различным 
религиям.деконструация людей, которые относятся к различным религиям. Захват 
Анатолии и Иерусалима изменил ход мировой истории разрушениями, вызванными 
крестовыми походами и продолжались долгое время. Во время завоеваний Османской 
империи, основанных на Венских воротах, в этом контексте не может быть никаких 
суровых событий, которые оставят ни нас, ни наших потомков под подозрением” (17).

Некоторые мусульманские страны и народы несправедливо сталкиваются с 
конфликтами и агрессией. Резко осуждается оккупационная политика Армении в 
отношении Азербайджана. Основной причиной того, что двадцать процентов 
азербайджанских земель находятся под оккупацией, являются двойные стандарты в 
мире, и эти двойные стандарты должны быть устранены. Для этого Исламский мир, 
продолжая твердую солидарность, должен активно отстаивать правое дело 
Азербайджана. "Год исламской солидарности" внесет большой вклад в развитие 
политических, экономических и культурных связей между мусульманскими странами. 
Азербайджано-турецкое братство в начале и конце ХХ века пережило очень тяжелые 
испытания. Спасательные миссии великих лидеров Мустафы Кемаля Ататюрка и 
Гейдара Алиева, унаследованные историками, с большой гордостью вспоминаются 
нашими народами, их дорогая память всегда чтится с уважением. 

Азербайджано-турецкая дружба и братство, вышедшие из испытаний истории, с 
каждым днем укрепляющиеся по принципу “Одна нация, два государства”, 
расцениваются как достойный пример исламской солидарности. Президент Ильхам 
Алиев:” объявление 2017 года”Годом исламской солидарности "- это призыв к миру"
(2).

Азербайджан и Турция смогли достичь своей древней истории и общих целей. 
Наши отношения, основанные на принципе” одна нация, два государства", с годами 
только укрепляются. Азербайджан и Турция провели ряд важных работ в рамках 
Организации исламского сотрудничества. В основе философии ”одна нация, два 
государства" большое значение имеют идеи верности религиозно-духовным ценностям, 
исламской солидарности. Сегодня турецко-азербайджанская дружба и братство 
являются ярким примером исламской солидарности (2).

Это продолжается и сегодня. Турция и Азербайджан-две братские страны, 
наиболее близкие друг к другу в мировом масштабе. Турция закрыла свои границы с 
Арменией в 1993 году, после оккупации Кельбаджара. К тому времени границы между 
Турцией и Арменией были открыты. Турция была одной из первых стран, официально 
признавших Армению. С первых дней независимости Армении Турция намерена 
наладить нормальные отношения с Арменией. К сожалению, в Армении была очень 
сильна антитюркская пропаганда, которая продолжается и сегодня. Официальной 
идеологией там стала тюркофобия. Они всегда считали Турцию и Азербайджан 
врагами. В то время закрытие границ было актом солидарности с Азербайджаном” (16).

Сейчас Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, и, 
конечно, в регионе сложилась новая ситуация. Но в то же время претензии Армении к 
Турции остаются в силе. Посмотрите, что говорил президент Армении до войны? Он 
сказал, что Севрский договор должен быть пересмотрен. То есть есть территориальные 
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претензии к Турции. Конституция Армении имеет территориальные претензии к 
Турции. Они отказываются от этого. Они ведут грязную кампанию против Турции во 
всем мире. Они добиваются признания так называемого "геноцида" в парламентах 
разных стран. Как долго может продолжаться такая враждебная политика? Они, как 
говорится, должны думать. Выдвигать территориальные претензии против такой 
большой страны, как Турция, - самоубийство, глупость. 

Поэтому сегодня в Армении должны понимать, что нынешняя ситуация является 
прямым следствием оккупационной политики в отношении Азербайджана. Эти 
события не являются результатом событий, произошедших за последние два года или 
несколько месяцев, их непосредственной причиной является оккупация. Потому что их 
идеологическая основа состояла из мифов, основанных на азербайджанофобии. Они 
представляли себя как страну-победителя, а Азербайджан был проигравшей стороной. 
Но когда мы встретились лицом к лицу, мы доказали, кто победитель.

Армения фактически отказалась от переговоров. Если в предыдущие годы он 
занимался имитацией переговоров, то в последние два-три года фактически открыто, 
демонстративно заявлял, что ни один дюйм азербайджанской земли не будет возвращен 
Азербайджану. Кроме того, безответственные и провокационные шаги и заявления 
главы Армении фактически сделали переговоры бессмысленными. Два года назад глава 
Армении заявил, что “Карабах-это Армения и точка” (16).

Президент Эрдоган сказал, что этот новый расизм в отношении мусульман хотел 
смягчить под названием “исламофобия”, но истина заключается в враждебности к 
Исламу, заявив: “те, кто ранее пытался узаконить враждебность к Исламу с помощью 
"исламского террора", больше не избегают нацеливания на всех мусульман без каких-
либо различий в точке. Потому что копье не вписывается в мешок”, - сказал он. 
Президент Эрдоган отметил, что те, кто считает себя культурно превосходящими, не 
воздерживаются от отчуждения всех других групп, особенно мусульман, “Европа, 
которая на протяжении веков лично использовала свою интеллигенцию в течение 
поколений, воспитывала свое общество в страхе перед Исламом, тем самым сумела 
скрыть проблемы, вызванные его политическим беспорядком. Частичное продолжение 
этого подхода в современную эпоху указывает на то, что внутренняя борьба и внешние 
вражеские травмы в глубокой памяти продолжаются”, - сказал он (17).

Международные организации постоянно поддерживали позицию Азербайджана. 
Однако эта поддержка не имела большого значения в практической жизни. Потому что 
вопрос не нашел своего решения. Совет Безопасности ООН-высший международный 
орган мира-принял 4 резолюции. Эти резолюции требовали немедленного, полного и 
безоговорочного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Эти 
резолюции были приняты в 1993 году и остались в силе. Решения и резолюции других 
международных организаций поддерживали позицию Азербайджана и имели большое 
политическое и правовое значение. Хотя в реальной, практической плоскости это не 
служило решению вопроса. Правую позицию Азербайджана отстаивали ОБСЕ, 
Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, Европарламент, 
Парламентская ассамблея Совета Европы и другие организации. В связи с решением 
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вопроса в 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ, действовавшая в течение 28 
лет, но безрезультатно. Результат Минской группы был равным нулю (16).

Вторая Карабахская война, длившаяся 44 дня, завершилась полной победой 
Азербайджана. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, за время 
войны на полях сражений было освобождено более 300 городов и сел. Наш 
исторический город Шуша был освобожден от оккупантов 8 ноября, и Армения была 
вынуждена подписать акт капитуляции. В ночь с 9 на 10 ноября президенты 
Азербайджана и России, премьер-министр Армении подписали заявление. На 
основании этого заявления другие наши районы уже политически возвращены 
Азербайджану.

Прогноз” 21-й век станет турецким веком " - это верно; Турецкий Совет 
уверенно продвигается к поставленным перед ним целям; процессы, связанные с 
Зангезурским коридором, дали новое дыхание сотрудничеству братских государств

Мы говорим об открытии армяно-азербайджанской границы. То есть, если будет 
открыта армяно-азербайджанская граница, то, конечно, нет необходимости в закрытии 
турецко-армянской границы. Если мы говорим об этих коридорах, хотим реализовать 
Зангезурский коридор, то, конечно, будет открыта и турецко-армянская граница. Но 
естественно, что это решение самой Турции, у Азербайджана нет особой позиции по 
этому поводу. И то, что будет в пользу Турции, будет в нашу пользу (16).

Эрдоган сказал, что демонстрация солидарности между членами турецкого 
Совета вызывает удовлетворение. “Мы можем продлить железнодорожную линию, 
используемую для грузовых перевозок между Турцией, Азербайджаном и Грузией до 
Средней Азии. В дополнение к существующему грузу через железнодорожную линию 
Баку-Тифлис-Карс ежедневно перевозится 3500 тонн грузов. В связи с закрытием 
сухопутных дорог Азербайджан и Казахстан стали важным транзитным маршрутом для 
турецких перевозчиков”, Р.T.Эрдоган сказал (16).  

Конечно, восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и 
подписанное при поддержке России мирное соглашение между Баку и Ереваном 
открывает новые возможности для процветания Великого Шелкового пути и повышает 
роль Каспийского моря, используя инициативу Китая “Один пояс-один путь” (16).                            

Сегодня мы уже очень активно работаем над Зангезурским коридором. в свое 
время присоединение Зангезура к Армении было географической раздробленностью 
тюркского мира. Потому что, если мы посмотрим на карту, то увидим, как будто 
кинжал вонзился в наши тела, турецкий мир раскололся. Зангезур, древняя 
азербайджанская земля, теперь будет играть роль объединения тюркского мира. 
Потому что транспортные, коммуникационные, инфраструктурные проекты, 
проходящие через Зангезур, объединят весь тюркский мир, а также создадут 
дополнительные возможности для других стран, в том числе для Армении. Армения в 
настоящее время не имеет железнодорожного сообщения с ее союзником-Россией. Это 
железнодорожное сообщение может возникнуть с территории Азербайджана. Армения 
не имеет железнодорожного сообщения с ее соседом Ираном. Через Нахчыван эта 
железная дорога может быть обеспечена. Азербайджан через Нахчыванскую 
Автономную Республику соединяется с Турцией, Средняя Азия соединяется с Европой. 
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То есть создается новый транспортный коридор. Азербайджан уже дал старт этим 
работам. Уверен, что страны-партнеры тоже воспользуются этими возможностями (16).

Армяне разрушили все наши города, уничтожили все наши исторические 
памятники, распахали кладбища, разрушили могилы, разрушили более 60 мечетей и 
держали коров и свиней в полуразрушенных мечетях. Агдам зарубежные и 
отечественные журналисты назвали Кавказской Хиросимой. После освобождения 
города Физули от оккупации в этом городе не осталось ни одного здания, на крыше 
которого был бы поднят флаг Азербайджана. Эти видеокадры доступны в интернете. 
То есть это оскорбление, преступление против всего мусульманского мира, и весь мир 
это уже видит и должен видеть. Мы выполнили свою историческую миссию, 
уничтожили армянский фашизм. 
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OBEZ OLAN VE OLMAYAN ERKEKLERDE ALT ÜRİNER SİSTEM 
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Özet
Obezite, sağlığı olumsuz etkileyerek pek çok probleme neden olan kompleks hastalık 

olarak kabul edilir. Obezite alt üriner sistem semptomları (AÜSS) için risk faktörü olarak 
bilinir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu çalışmanın amacı obez olan ve olmayan erkeklerde 
AÜSS ciddiyetini ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktı. Çalışmaya 82 erkek dahil edildi. Vücut 
kitle indeksi (VKİ)’ne göre VKİ 30 kg/m2 ve üzeri olanlar obez (n=37, yaş=43,0 
[(19,0);(58,0) yıl, VKİ: 31.56 [(30,0);(36,0)] kg/m2), VKİ 30 kg/m2’den az olanlar obez 
olmayanlar (n=45, yaş=38,0 [(18,0);(61,0)] yıl, VKİ: 25,91 [(20,0);(29,0)] kg/m2) şeklinde 2 
gruba ayrıldı. AÜSS ciddiyeti Uluslarası İnkontinans Konsültasyon Sorgulama Ölçeği-Erkek 
Alt Üriner Sistem Semptomları Ölçeği (UİKSÖ-EAÜSSÖ) ile, yaşam kalitesi ise King Sağlık 
Anketi ile değerlendirildi. Obez olanların boşaltım, depolama, sık idrara çıkma, noktüri, 
UİKSÖ-EAÜSSÖ toplam, genel sağlık, inkontinans etkisi, rol limitasyonları, fiziksel 
limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, kişisel ilişkiler, duygular, uyku/enerji skorları sırasıyla 1,0
[(0,0);(6,0)]; 1,0 [(0,0);(9,0)]; 0,0 [(0,0);(3,0)]; 1,0 [(0,0);(2,0)]; 4,0 [(0,0);(12,0)]; 50,0 
[(25,0);(75,0)]; 0,0 [(0,0);(66,6)]; 0,0 [(0,0);(67,0)]; 0,0 [(0,0);(67,0)];  0,0 [(0,0);(44,0)]; 0,0 
[(0,0);(999,0)]; 0,0 [(0,0);(56,0)]; 0,0 [(0,0);(67,0)] iken, obez olmayanlarda bu skorlar 
sırasıyla 1,0 [(0,0);(5,0)]; 1,0 [(0,0);(4,0)]; 0,0 [(0,0);(1,0)]; 0,0 [(0,0);(1,0)]; 3,0 [(0,0);(8,0)]; 
50,0 [(25,0);(75,0)]; 0,0 [(0,0);(66,6)]; 0,0 [(0,0);(50,0)]; 0,0 [(0,0);(83,0)]; 0,0 [(0,0);(44,0)]; 
0,0 [(0,0);(999,0)]; 0,0 [(0,0);(22,0)]; 0.0 [(0,0);(33,0)] idi. Obez olan erkeklerde obez 
olmayan erkeklere göre sık idrara çıkma (p=0,001), noktüri (p=0,000), UİKSÖ-EAÜSSÖ 
toplam (p=0,004), uyku/enerji (p=0,017) skorları daha fazlaydı. Gruplar arasında diğer skorlar 
benzerdi (p>0,05). Obez olan erkeklerde AÜSS’nin, özellikle gündüz işeme sıklığı ve noktüri 
şikayetlerin arttığı, uyku/enerjinin olumsuz etkilendiği görüldü. Bu sonuçlara göre kliniklerde 
obezitenin eşlik ettiği erkek bireylerde AÜSS’nin ve yaşam kalitesi etkilenimi dikkate 
alınmalı, bu bireylere AÜSS’ye yönelik koruyucu ve önleyici tedavi programları 
sunulmalıdır. Ayrıca ileriki çalışmalarda bu konu daha büyük örneklem gruplarında 
çalışılmalıdır.

Anahtar kelimeler: Obezite; Alt üriner sistem semptomları; Yaşam kalitesi; Erkekler
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Abstract 
Obesity is considered as a complex disease that negatively affects health and causes 

many problems. Obesity is known as a risk factor for lower urinary tract symptoms (LUTS) 
and which can affect quality of life. The aim of this study was to compare the severity of 
LUTS and quality of life in obese and non-obese men. Eighty two men were included in the 
study. According to body mass index (BMI), it was divided into two groups as those with a 
BMI that 30 kg/m2 and more were obese (n=37, age=43.0 [(19.0);(58.0) years, BMI: 31.56 
[(30.0);(36.0)] kg/m2), and those with a BMI that was smaller than 30 kg/m2 were non-obese 
(n=45, age=38.0 [(18.0);(61.0)] years, BMI: 25.91 [(20.0);(29.0)] kg/m2). LUTS severity with 
International Consultation on Incontinence Questionnaire-Male Lower Urinary Tract 
Symptoms (ICIQ-MLUTS), quality of life with King’s Health Questionnaire were assessed. 
Voiding, storage, daytime frequency, nocturia, ICIQ-MLUTS total, general health, role 
limitations, physical limitations, social limitations, personal relationship, emotions, 
sleep/energy scores of the obese men were 1.0 [(0.0);(6.0)]; 1.0 [(0.0);(9.0)]; 0.0 [(0.0);(3.0)]; 
1.0 [(0.0);(2.0)]; 4.0 [(0.0);(12.0)]; 50.0 [(25.0);(75.0)]; 0.0 [(0.0);(66.6)]; 0.0 [(0.0);(67.0)]; 
0.0 [(0.0);(67.0)];  0.0 [(0.0);(44.0)]; 0.0 [(0.0);(999.0)]; 0.0 [(0.0);(56.0)]; 0.0 [(0.0);(67.0)], 
respectively, these scores of non-obese men were 1.0 [(0.0);(5.0)]; 1.0 [(0.0);(4.0)]; 0.0 
[(0.0);(1.0)]; 0.0 [(0.0);(1.0)]; 3.0 [(0.0);(8.0)]; 50.0 [(25.0);(75.0)]; 0.0 [(0.0);(66.6)]; 0.0 
[(0.0);(50.0)]; 0.0 [(0.0);(83.0)]; 0.0 [(0.0);(44.0)]; 0.0 [(0.0);(999.0)]; 0.0 [(0.0);(22.0)]; 0.0 
[(0.0);(33.0)], respectively. The obese men had higher daytime frequency (p = 0.001), 
nocturia (p = 0.000), ICIQ-MLUTS total (p = 0.004), sleep/energy (p = 0.017) scores 
compared to the non-obese men. Other scores were similar between groups (p>0.05). It was 
observed that LUTS, especially daytime frequency and nocturia complaints increased, and 
sleep / energy was negatively affected in obese men. According to these results, the effects of 
LUTS and quality of life in male individuals accompanied by obesity in clinics should be 
taken into consideration, and protective and preventive treatment programs for LUTS should 
be offered to these individuals. In addition, this issue should be studied in larger sample 
groups in future studies. 

Key words: Obesity; Lower Urinary Tract Symptoms; Quality of Life; Men 

GİRİŞ
Obez te, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı 

yağ b r k m  olarak tanımlanmaktadır. Dünya çapında prevalansı zamanla artan küresel halk 
sağlığı sorunudur (Giovannucci ve ark., 1994). DSÖ, dünya genel nde toplam 650 m lyon 
k ş n n obez [vücut k tle ndeks  ((VKİ)>30 kg/m2] ve 1,9 m lyar k ş n n se aşırı k lolu 
(VKİ>27 kg/m2) olduğunu tahm n etmekted r (WHO, 2020). Obez ten n, alt ür ner s stem 
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semptomları (AÜSS) için bir risk faktörü olduğu ve yaşam kalitesini de olumsuz etkilediği 
bildirilmektedir (Penson ve ark., 2011; White, 2004).  

Obezitenin AÜSS üzerindeki rolünün fizyolojik etki mekanizması net olmasa da farklı teoriler 
öne sürülmektedir (Daneshgari ve ark., 2017). Bunlar arasında, obez erkeklerde daha düşük 
testosteron konsantrasyonlarının, daha düşük serum globulin bağlayıcı protein seviyelerinin 
ve daha yüksek prostat hacimlerinin AÜSS'yi etkilediği varsayılır  (Lee ve ark., 2006; 
Matsuda ve ark., 2004; Pasquali ve ark., 1991). Mesane üzerinde intraabdominal basınç ve 
kilo artışının pelvik taban kas yapısına zarar verebileceği ve üretral mobiliteyi sekonder 
olarak arttırabileceği düşünülür. Artan üretral hipermobiliteyle birlikte üretraya giden idrar, 
detrüsör aşırı aktivitesini, sıkışma hissini ve sık idrara çıkmayı tetikleyebilir (Subak ve ark., 
2005; Subak ve ark., 2009, Monteiro, 2018). Obezite, mesane kan akımını azaltarak, damar 
yapısını bozabilir. Bu durum pelvik iskemiye neden olabilir ve inervasyona zarar verebilir 
(Pinggera ve ark., 2008, Gunnarsson ve Mattiasson, 1999). Obezite, pelvik taban üzerindeki 
yükü direkt olarak arttırarak pelvik taban kas ve bağ dokularında gevşemeye neden olabilir 
(Dietz, 2008). Literatür incelendiğinde genellikle obez kadınlarda yapılan çalışmalar dikkat 
çekmektedir (Bilge ve Beji, 2016; Elia ve ark., 2001) ve obez erkeklerde yapılacak 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Obezitenin yaşam kalitesini etkilediğine yönelik birçok çalışma vardır (Zwan ve ark., 
2009; Jia ve Lubetkin, 2005; Forhan ve Gill, 2013). AÜSS, psikolojik ve fiziksel sağlık dahil 
olmak üzere sağlıkla ilgili yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkiye sahiptir (Mondul ve ark., 
2014). Dolayısıyla hem AÜSS’nin hem de obezitenin yaşam kalitesi üzerine etkisi göz önüne 
alındığında, AÜSS ciddiyetinin artttığı obez erkeklerin yaşam kalitesi daha fazla azalabilir 
(Kim ve ark., 2014).  Ancak literatürde bu konuda yapılmış çalışmaların eksikliği dikkat 
çekicidir (Kim ve ark., 2014).

Tüm bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı, obez olan ve olmayan erkeklerde AÜSS 
ciddiyetini ve yaşam kalitesini karşılaştırmaktı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışma bir vaka kontrol çalışması olarak planlandı. Bu çalışmaya 18-65 yaş arası, 
çalışmaya katılmaya gönüllü olan erkekler dahil edildi. Herhangi bir nörolojik hastalığı olan, 
aktif kanser ve/veya ürolojik cerrahi öyküsü olan erkekler ise çalışmaya dahil edilmedi. 
Katılımcıların fiziksel özellikleri (yaş, boy, vücut ağırlığı) kaydedildi. VKİ, vücut ağırlığının 
boyun karesine bölünmesi (kg/m2) ile hesaplandı. VKİ’ye göre ≥ 30 kg/m2 ve üzeri olanlar 
obez, 30 kg/m2’den az olanlar obez olmayanlar şeklinde 2 gruba ayrıldı. Katılımcılara kartopu 
örnekleme yöntemi ile ulaşıldı ve tüm katılımcıların çalışmaya katılma ile ilgili onamları 
alındı.
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Değerlendirmeler
Katılımcıların AÜSS ciddiyeti Uluslarası İnkontinans Konsültasyon Sorgulama 

Ölçeği- Erkek Alt Üriner Sistem Semptomları Ölçeği (UİKSÖ-EAÜSSÖ) ile değerlendirildi 
(Mertoğlu ve ark., 2016). Bu ölçek, son 4 haftada ortalama olarak yaşanan 13 üriner 
semptomun (boşaltım, depolama, gündüz işeme sıklığı ve noktüri) yaygınlığını ve neden 
olduğu rahatsızlığı değerlendirmektedir. Boşaltım ve depolama semptomları 0 (hiçbir zaman) 
ile 4 (her zaman) arasında puanlanmakta ve 11 semptomu içermektedir (idrara başlamada 
gecikme, ıkınma, zayıf akım, kesikli işeme, eksik boşaltma, aciliyet hissi, sıkışma tip idrar 
kaçırma, stres tip üriner inkontinans, açıklanamayan idrar kaçırma, noktürnal idrar kaçırma, 
işeme sonrası damlatma). Ayrıca, işeme sıklığı semtomu için, 0 = '1-6 kez’, 1 = '7-8 kez’, 2 = 
'9-10 kez’, 3 = ‘11–12 kez’, 4 = ‘≥ 13 kez arasında ; noktüri semptomu için ise,  0 = ‘hiç’, 1 = 
‘1 kez’, 2 = ‘2 kez’, 3 = ‘3 kez’, 4 = ‘ ≥ 4 kez’arasında puanlanmaktadır.

Katılımcıların yaşam kalitesi, King Sağlık Anketi (KSA) ile değerlendirildi (Kaya ve 
ark., 2015). KSA k  bölümden ve 32 maddeden oluşmaktadır. B r nc  bölümde genel sağlık 
algılamasını ve nkont nans etk s n  sorgulayan 2 adet soru ve yaşam kal tes n  7 alana bölen 
(rol limitasyonları, fiziksel limitasyonlar, sosyal l m tasyonlar, k ş sel l şk ler, duygusal 
problemler, uyku/enerj  bozuklukları, semptom ş ddet ölçümü) 19 adet soru bulunmaktadır. 
İkinci bölümde ise, üriner semptomların varlığını ve ciddiyetini değerlendiren 11 soruluk 
şikayet ciddiyet skalası bulunmaktadır. Ş kayet c dd yet skalasında alınab lecek en y  puan 
“0”, en kötü puan “30” ken, tüm KSA alt bölümler  ç n alınab lecek en y  puan “0”, en kötü 
puan “100” dür. Puan arttıkça üriner sistem problemlerine bağlı yaşam kalitesinin da olumsuz 
etkilendiği anlaşılmaktadır. 

İstatistiksel Analiz
Verilerin istatiksel analizi SPSS 26.0 programı kullanılarak yapıldı. Verilerin normal 

dağılımının tespiti için “Shapiro Wilk Testi” kullanıldı. Gruplar arası karşılaştırmalarda 
“Mann Whitney U Test” ile yapıldı.

BULGULAR 
Çalışmaya 37 obez (yaş=43,0 [(19,0);(58,0) yıl, VKİ: 31.56 [(30,0);(36,0)] kg/m2) ve 

45 obez olmayan (yaş=38,0 [(18,0);(61,0)] yıl, VKİ: 25,91 [(20,0);(29,0)] kg/m2) erkek dahil 
edildi.  UİKSÖ-EAÜSSÖ’ye göre, obez olan erkeklerin sık idrara çıkma, noktüri ve toplam 
skoru obez olmayan erkeklere göre anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla p=0,001; p<0,001; 
p=0,004). Ancak gruplar arasında boşaltım ve depolama skorları arasında anlamlı fark 
bulunmadı (sırasıyla; p=0,096, p=0,053) (Tablo 1).
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Tablo 1. Obez olan ve olmayan erkeklerde AÜSS ciddiyetinin karşılaştırılması

AÜSS (UİKSÖ-
EAÜSSÖ) 

Obez Erkekler
median 

[(min);(max)]

Obez Olmayan 
Erkekler
median 

[(min);(max)]

p

Boşaltım 1.0 [(0.0);(6.0)] 1.0 [(0.0);(5.0)] 0,996
Depolama 1.0 [(0.0);(9.0)] 1.0 [(0.0);(4.0)] 0,053
Sık idrara çıkma 0.0 [(0.0);(3.0)] 0.0 [(0.0);(1.0)] 0,001*
Noktüri  1.0 [(0.0);(2.0)] 0.0 [(0.0);(1.0)] 0,000*
Toplam skor 4.0 [(0.0);(12.0)] 3.0 [(0.0);(8.0)] 0,004*

AÜSS: Alt üriner system semptomlarıUİKSÖ-EAÜSSÖ: Uluslarası İnkontinans 
Konsültasyon Sorgulama Ölçeği-Erkek Alt Üriner Sistem Semptomları Ölçeği, *= p<0,05

Obez olan erkeklerde obez olmayan erkeklere göre yaşam kalitesi ile ilgili uyku/enerji 
skorunun daha fazla olduğu görüldü (p=0,017). Gruplar arasında, genel sağlık algılaması, 
inkontinans etkisi, rol limitasyonları, fiziksel limitasyonlar, sosyal limitasyonlar, kişisel 
ilişkiler ve emosyonel durum parametreleri bakımından gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmadı (sırasıyla p=0,374, p=0,078, p=0,276, p=0,124, p=0,106, p=0,695, p=0,075) 
(Tablo 2). 

Tablo 2. Obez olan ve olmayan erkeklerde yaşam kalitesinin karşılaştırılması

Yaşam Kalitesi 
(KSA)

Obez Erkekler
median [(min);(max)]

Obez Olmayan 
Erkekler
median 

[(min);(max)]

p

Genel Sağlık 
Algılaması

50.0 [(25.0);(75.0)] 50.0 [(25.0);(75.0)] 0,374

İnkontinans Etkisi 0.0 [(0.0);(66.6)] 0.0 [(0.0);(66.6)] 0,078
Rol Limitasyonları 0.0 [(0.0);(67.0)] 0.0 [(0.0);(50.0)] 0,276
Fiziksel 
Limitasyonlar 0.0 [(0.0);(67.0)] 0.0 [(0.0);(83.0)] 0,124

Sosyal 
Limitasyonlar 0.0 [(0.0);(44.0)] 0.0 [(0.0);(44.0)] 0,106

Kişisel İlişkiler 0.0 [(0.0);(999.0)] 0.0 [(0.0);(999.0)] 0,695
Emosyonel Durum 0.0 [(0.0);(56.0)] 0.0 [(0.0);(22.0)] 0,075
Uyku/Enerji 0.0 [(0.0);(67.0)] 0.0 [(0.0);(33.0)] 0,017*

KSA: King Sağlık Anketi, *= p<0,05
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TARTIŞMA 
Bu çalışmada, obez erkeklerde obez olmayan erkeklere göre sık idrara çıkma ve 

noktüri şikayetlerinin ve genel olarak AÜSS nin arttığı, ve obez erkeklerin üriner sistem 
problemlerine bağlı uykularının daha olumsuz yönde etkilendiği görüldü. 
Obez erkeklerde farklı mekanizmalarla AÜSS ortaya çıkabilmektedir (Daneshgari ve ark., 
2017; Lee ve ark., 2006; Matsuda ve ark., 2004; Pasquali ve ark., 1991). AÜSS’nin şiddeti ile 
obezite arasındaki ilişkiyle ilgili bazı farklı görüşler olsa da (Kim ve ark., 2014) obez bireyler 
obez olmayan bireylere göre genellikle daha şiddetli AÜSS’ye sahiptir (Mondul ve ark., 2014; 
Penson ve ark., 2011). Yapılan çalışmalar, artan VKİ ile AÜSS insidansının ilişkili olduğunu 
bildirmiştir (Mondul ve ark., 2014; Parsons ve ark., 2011). Maserejian ve ark., kadın ve 
erkekleri dahil ettikleri çalışmalarında daha yüksek VKİ’nin AÜSS’de ≥3 puanlık bir artışla 
ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (Maserejian ve ark., 2014). Vaughan ve ark., geniş katılımlı 
çalışmalarında obezitenin erkeklerde noktüri ve sık idrara çıkma ile ilişkili olduğunu 
saptamışlardır (Vaughan ve ark., 2013). Biz de literatürdeki çalışmalarla uyumlu olarak, obez 
erkeklerde obez olmayanlara göre sık idrara çıkma, noktüri ve genel AÜSS nin artmış 
olduğunu bulduk. Bu semptomların obez erkeklerde anlamlı biçimde artmış olması obezitenin 
AÜSS’yi etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu göstermektedir. 
Literatürde obez erkeklerde yaşam kalitesinin incelendiği birçok çalışma bulunmaktadır 
(Yancy ve ark., 2002; Dey ve ark., 2013). Ancak obez erkeklerde AÜSS’ye yönelik yaşam 
kalitesinin incelendiği az sayıda çalışma vardır. Kim ve ark. her yaş grubundan hafif-şiddetli 
AÜSS’si olan erkekleri inceledikleri çalışmalarında yaşam kalitesinin azaldığını ifade 
etmişlerdir (Kim ve ark., 2019). Obezite ile AÜSS’nin ilişkili olduğu düşünüldüğünde obez 
bireylerde AÜSS ile yaşam kalitesi etkilenebilmektedir. Bu çalışmada obez erkeklerde obez 
olmayan erkeklere göre uykunun daha olumsuz etkilendiği görüldü. Bu sonuç obez olan erkek 
bireylerin daha fazla noktüri semptomlarını yaşamasından kaynaklanmış olabilir. 
Sonuç olarak, obez olan erkeklerde obez olmayan erkeklere göre sık idrara çıkma, noktüri ve 
genel AÜSS nin arttığı, bu semtomlarında erkek bireylerde en çok uyku/enerji ile ilgili yaşam 
kalitesi parametresini daha olumsuz etkilediği görüldü. Bu sonuçlara göre, kliniklerde 
obezitenin eşlik ettiği erkek bireylerde AÜSS’nin ve yaşam kalitesinin etkilenimi dikkate 
alınmalı, bu bireylere AÜSS’ye yönelik koruyucu ve önleyici tedavi programları 
sunulmalıdır. Ayrıca ileriki çalışmalarda bu konu daha büyük örneklem gruplarında 
çalışılmalıdır.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF EDUCATION IN NAKHCHIVAN 
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Nahçıvan'ın eğitimini, gelişiminin dinamiklerini her zaman incelemek özellikle 
önemlidir. Bugün, ulusal eğitim sistemimizin ülke bölgelerindeki gelişim yolunun 
incelenmesi, tarihsel olarak oluşturulmuş sosyo-kültürel kaynaklarımızın daha derin ve daha 
kapsamlı çalışmasında önemli bir faktör olarak istisnai bir öneme sahiptir. Okul ve pedagojik 
düşüncenin bölgelerdeki gelişim aşamalarını, özelliklerini incelemek ve ortaya çıkarmak, 
ulusal pedagojik düşünce içindeki yerini ve konumunu belirlemek birçok aciliyet yaratır. Her 
şeyden önce, pedagojik bilimimiz için bölgelerdeki eğitim tarihinin ilerleyen gelişimini ve 
meyveleri eğitim alanında ortaya çıkan bu gelişmeyi etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak 
önemlidir. Yani günümüzde araştırma sorunu, pedagojik önemi ile sosyo-politik bir yapıya ve 
öneme sahiptir. Öte yandan, bu özellik, her şeyden önce, ülkedeki pedagojik düşünce tarihinin 
bütünlüğüne ve zenginleşmesine hizmet eder ve günümüzde ilerici geleneklerin kullanımı için 
fırsatların belirlenmesine yardımcı olur.

Nahçıvan'daki eğitim ve öğretim uygulama tarihinin kendine özgü özellikleri olmasına 
rağmen, bu alanda oluşturulan okul ve pedagojik fikirler tüm Azerbaycan pedagojisinin 
ayrılmaz bir parçasıdır. Bu eğitim deneyimi, esas olarak bölgenin yerli nüfusunun - 
Azerbaycan Türklerinin - ulusal ve kültürel özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bölgedeki 
milli okulların gelişme eğilimlerinin incelenmesi, Azerbaycan okulunun oluşumu ve 
pedagojik düşüncenin incelenmesi ve gelişim aşamalarının çok önemli bir kısmının 
incelenmesi, çalışmaya tamamlayıcı ve zenginleştirici bir nitelik kazandırmaktadır.

Bağımsız Azerbaycan devletinin kurucusu ve mimarı olan büyük önderimiz Haydar 
Aliyev, bağımsızlığımızın ilk yıllarında Nahçıvan'da yaşadı ve çalıştı. Nahçıvan eğitimi, 
kapsamlı faaliyetleri ve amaca yönelik eğitim reformları nedeniyle hızla gelişmiştir. 
Araştırmamızın alaka düzeyine temel oluşturan bu gelişmeyi incelemek ve araştırmak 
özellikle önemlidir.

Çeşitli aşamalardan geçen çok disiplinli Nahçıvan eğitim sisteminin başarısı o kadar 
ilginç ve çok yönlüdür ki, her yazarın bu sürece bakış açısı yeni gerçeklere ışık tutar, 
ilerlemeye hizmet eden öneriler, fikirler ve düşünceler sunar. Nahçıvan'daki aydınlanma 
hareketinin incelenmesi, meyvelerinin keşfi, pedagojik düşüncenin belirlenmesi, halk 
eğitiminin durumu ve ilerici bir temelde gelişimini etkileyen faktörler özel bir öneme sahiptir. 
Çünkü Nahçıvan toprakları asırlık geçmişi, zengin malzeme ve kültürel eserleri ve eski eğitim 
kültürüyle Azerbaycan'ın ülkesidir. Neolitik dönemde, yerel kabileler burada yaşadı, çeşitli 
ekonomi ve sanat alanlarının yanı sıra ilkel eğitim ve öğretimle uğraştı.

Bütün bunlar, modern zamanlarda Nahçıvan eğitiminin temelini oluşturdu. 
Bağımsızlık döneminde Nahçıvan'da eğitimin gelişimi genişlemiş, geçmişin ilerici 
geleneklerinden yararlanılmış ve tüm bunlardan yola çıkılarak sürdürülebilir bir kalkınma 
yolu izlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Nahçıvan, eğitim, okul, bilim, aydınlanma, öğrenci
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It is especially important to study the education of Nakhchivan at all times, the 
dynamics of its development. Today, the study of the development path of our national 
education system in the regions of the country is of exceptional importance as an important 
factor in the deeper and more comprehensive study of our historically formed socio-cultural 
resources. To study and reveal the stages of development of school and pedagogical thought 
in the regions, its specifics, to determine its place and position in the national pedagogical 
thought creates many urgency. First of all, because it is important for our pedagogical science 
to reveal the progressive development of the history of education in the regions and the 
factors influencing this development, the fruits of which in the field of education. That is, the 
problem of research today has a socio-political nature and significance with its pedagogical 
significance. On the other hand, this aspect, above all, serves the completeness and 
enrichment of the history of pedagogical thought in the country and helps to identify 
opportunities for the use of progressive traditions today. 

Although the history of the practice of education and training in Nakhchivan has its 
own specific features, the school and pedagogical ideas formed in this area are an integral part 
of all-Azerbaijani pedagogy. This educational experience is mainly due to the national and 
cultural characteristics of the indigenous population of the region - the Azerbaijani Turks. The 
study of the development trends of national schools in the region, the formation of the 
Azerbaijani school and pedagogical thought, and the study of a very important part of the 
development stages give a complementary and enriching nature to the work. 

The founder and architect of the independent Azerbaijani state, our great leader 
Heydar Aliyev lived and worked in Nakhchivan in the first years of our independence. 
Nakhchivan education has developed rapidly due to his comprehensive activities and 
purposeful educational reforms. It is especially important to study and research this 
development, which gives the basis for the relevance of our research. 

The success of the multidisciplinary Nakhchivan education system, which has gone 
through various stages, is so interesting and multifaceted that each author's view of this 
process sheds light on new realities, offers suggestions, ideas and considerations that serve 
progress. The study of the enlightenment movement in Nakhchivan, the discovery of its fruits, 
the identification of pedagogical thought, the state of public education and the school, the 
factors influencing its development on a progressive basis are of special importance. Because 
the land of Nakhchivan is the land of Azerbaijan with centuries-old history, rich material and 
cultural monuments and ancient educational culture. Back in the Neolithic period, local tribes 
lived here, engaged in various fields of economy and art, as well as primitive training and 
education. 

All this formed the basis of Nakhchivan education in modern times. During the period 
of independence, the development of education in Nakhchivan has expanded, benefited from 
the progressive traditions of the past, and based on all this, a path of sustainable development 
has been followed. 

Keywords: Nakhchivan, education, school, science, enlightenment, student 

The study of the education and the dynamics of its development in all periods is of 
special actuality. Today, investigation of the way of development of our national education 
system in the regions of the country express exceptional importance as an important factor in 
the deeper and more comprehensive study of  social and cultural resources formed passing 
through the history. In majority of cases, it creates an actuality to research  and  reveal the 
stages of development of schools and pedagogical thought in the regions, as well as its 
specifics and to determine its place and position in the general pedagogical thought. The main 
reason for this is that to reveal the development of educational history in the regions and the 
factors affecting this development, to opine the results gained in the field of education are 
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important  matters  for our present and modern pedagogical science. That is, the  research 
problem today is of social and political importance according to its  pedagogical significance. 
On the other hand, this aspect, above all, serves the completeness and enrichment of the 
history of pedagogical thought in the country and helps to identify opportunities for the use of 
progressive traditions today.  

Although the history of education and training in Nakhchivan has its own specific 
features, the school and pedagogical ideas formed in this area are an integral part of all-
Azerbaijani pedagogy. This educational experience is mainly conditioned by the national and 
cultural characteristics of the indigenous population of the region - the Azerbaijani Turks. The 
investigation of the development trends of national schools in the region, the formation of the 
Azerbaijani school and pedagogical ideas, and the study of a very important part of the 
development stages give a complementary and enriching nature to the research process. 
The founder and architect of the independent Azerbaijani state, our great leader Heydar 
Aliyev lived and worked in Nakhchivan during the first years of our independence. Thanks to 
his comprehensive activities and purposeful educational reforms Nakhchivan education has 
developed rapidly. It is of particular  importance to study and research this development, that 
gives the basis for the relevance of our research. 

The success of the complex and difficult path through the various stages of the 
multidisciplinary education system is so interesting and multifaceted that each author's view 
of this process sheds a bright light on new realities, opens the way to suggestions, new ideas 
and considerations  that serve progress. It is of particular importance to study  the 
enlightenment movement in Nakhchivan, to  discover its fruitful results, to identify 
pedagogical conceptions, the state of schools and  public education, the factors influencing its 
development on a progressive basis. Because  Nakhchivan is the land of Azerbaijan with long 
history, rich material and cultural monuments and ancient educational culture. Even in the 
Neolithic period, local tribes lived here, engaged in various economic and art fields, as well as 
in  primitive training and educational works. 

All this formed the basis of modern Nakhchivan education. During the period of 
independence, the development of education in Nakhchivan has expanded, benefited from the 
progressive traditions of the past, and based on all this, a path of sustainable development has 
been followed.  If to look at the issue of the educational development in Nakhchivan from the 
historical pedagogical point of view, we can see that Nakhchivan has had a high educational 
culture even in  ancient times. So, Gamigaya, the monument to the Bronze Age  dates back to 
the III-I millennium BC, where rock carvings, inscriptions and signs reflect the process of 
communication of people with each other, their  interaction, teaching and learning, as well as 
the first literacy training (Khalilov, 2019: 41). 

It should be noted that with the spread of Islam, schools and madrassas, religious 
education and places of worship began to appear in many parts of Azerbaijan, including 
Nakhchivan. In addition to worshiping, people also got education in mosques. Khanagahs, 
Takya and Zaviyas formed the majority in the territory of Nakhchivan. In these Khanagahs, 
not only some beliefs were propagated, but also people were educated and possessed certain 
knowledge and outlook. 

As we know, schools and madrasas in Nakhchivan has gained even greater fame in the 
12th century during the reign of Atabey Shamsaddin Eldaniz, the head of the Atabey state. 
Shamsaddin has carried out a number of measures to expand the network of schools and 
madrasas in the country of Eldeniz, built mosques, monuments and tombs and created the first 
higher religious education madrasa in the territory of Azerbaijan. The formation of the first 
public schools in the Nakhchivan city dates back to the 30s of the XIX century. Thus, the first 
province schools were opened in Nakhchivan in early 1837, and urban schools appeared in 
Nakhchivan in the early 1870s  (Shahverdiyev, 2008: 96). 
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One of the important achievements of education and pedagogical thought in 
Nakhchivan was that it was the fact that it was one of the first and leading regions in 
Azerbaijan where women could get education. The fact that Jalil Mammadguluzadeh and 
Mohammad Taghi Sidgi were able to organize  classis for school-age girls  in boys' schools 
by the late 19th century, and the opening of a separate Russian-Azerbaijani school in the early 
20th century, was an important event in the country's education system. Later, many of them 
made important contributions to the socio-cultural life of the region, as well as in the field of 
education.  

It should be noted that the intellectual layer in Nakhchivan has a great respect. 
Although most of this group did not have higher education, they were distinguished by their 
knowledge, experience  and efforts to create a literary and cultural environment. They took an 
active part in the cultural life of the region. The problems they learned and struggled with 
were related to scientific, pedagogical, medical, literary-publicist, ethnography and other 
fields of activity. Having mastered various fields of professional activity (science, literature, 
art, schooling, post, telegraph, railway worker, engineer, lawyer, clerk, clerk, translator, etc.), 
these intellectuals were joined in the struggle for one holy aim: the education of the people, 
the modern way of life, rising of the literary and cultural level of life (library, theater, etc.), 
the expansion of school education, the creation of high-quality educational institutions 
(Khalilov, 2020: 21). 

When our country gained its independence, the development of education in 
Nakhchivan beginning from the first period of independence to the present days is studied on 
the basis of facts and pedagogical practices, at the same time  generalizations are made. In the 
Autonomous Republic the level of implemented measures were held for the development of 
education in our country and in the international community, besides Nakhchivan education, 
enlightenment and culture is positively accepted in the international arena, and thanks to  
Nakhchivan education  prominent personalities and scientists came from this country.  These 
and many other facts will be explained in detail in this project and just these matters  form the 
basic idea of  the project.  

Besides, during the research process, materials related to Nakhchivan education will 
be studied in a comprehensive way, and for the first time, special attention will be paid to the 
place and position of these sources in the pedagogical thought history. At the same time, the 
social and cultural essence of the history of educational development in Nakhchivan will be 
described and substantiated, the level of coverage of the problem in periodicals and normative 
documents will be determined. The activities of different types of educational institutions and 
specifics of  their structure and content  will revealed and analyzed (Mollayev, 1983: 23). 

The practical significance of the research is that its results and facts  will be useful. 
Thus, the research materials can be used while teaching such courses as "Heydar Aliyev and 
Azerbaijan education", "Education in the period of independence", "History of pedagogy", 
"History of Azerbaijan schools and pedagogical thought", "Development of pedagogical 
science in Azerbaijan in the XX century" at pedagogical universities and institutes, as well as 
in coordinating future research on the development of education during independence period, 
while writing, improving and updating textbooks and teaching aids on the history of pedagogy 
and pedagogy, developing programs for higher and secondary pedagogical education, as well 
as in formation of teaching aids, monographs, historical and pedagogical base of libraries and 
museums in the region. Also, seminars on "Development of education in Nakhchivan during 
independence"  will be organized in  Nakhchivan State University for a group of students.  

This project aims to analyze the features of the development of education in 
Nakhchivan, to study the problems of integration, renewal and modernization of education. 
One of the purposes is also to study the peculiarities of the development of education in 
Nakhchivan during independence, to study in detail the services rendered by our Great Leader 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1331 June 1-2, 2021



Heydar Aliyev to the development of education in Nakhchivan, to determine the necessary 
conditions and prospects for the development of education. 

The study of the enlightenment movement in the region, the identification of its fruits, 
the revealing of pedagogical thought, the state of public education and the school, the factors 
influencing its development on a progressive basis are of particular importance. This ensures 
the completeness and enrichment of the history of pedagogical thought in the country, and 
allows the positive experience gained and progressive traditions to be used today. So, the 
study of the problem is relevant both from a historical and modern point of view (Jafarov, 
2011: 45). 

The general results of the study allow us to draw the following conclusions: 
1. The development of school and pedagogical thinking in the period of independence 

of Nakhchivan was conditioned by socio-political conditions and on this basis the cultural 
environment. 

2. During this period, the development of school and pedagogical thinking in 
Nakhchivan, in contrast to the millennial traditions, developed in the context of new political, 
economic and socio-cultural changes. 

3. The emergence of new pedagogical ideas in accordance with the spiritual and 
cultural needs of society has laid the foundation for the expansion of the network of general 
education institutions. 

4. During the period of independence, the whole education system in Nakhchivan has 
been updated in terms of structural and content parameters, has risen to the level of the 
requirements of the time, and its development functions and opportunities have increased. 

5. As a socio-cultural factor (phenomenon), education has played an important role in 
the life of the region and in the social practice of new gatherings, democratic thinking, the 
national awakening movement. 

6. The development of school and pedagogical thinking in Nakhchivan during 
independence is a multifaceted event and a manifestation of the specific historical experience 
of school building. During this period, the prestige and level of the national school and the 
national intelligentsia increased, the development of interaction between national and 
universal traditions was observed, and education and pedagogical thinking in this region 
should be assessed as enriching with new features and qualities. . . 

7. During independence, Nakhchivan has played an exceptional role in the 
development of Azerbaijani school and pedagogical thinking, the spread of new, progressive 
pedagogical ideas, the establishment of educational institutions, the rise of national 
pedagogical thinking and school practice to the level of modern requirements in the region. 
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Abstract 
This thesis deals with the question of the categorical features of particles in English 
which aims at the following: 

representation of the definition of particles; 
description of the main characteristics of this class of words; 
showing peculiarities of particles functioning in phraseological, textual and 

discourse levels.  

Here different approaches to the allocation of parts of speech in English are discussed, 
the results of the analysis of the proposed classifications are provided, and the problem 
of part-of-speech belonging of particles is explored. The relevance of the problem can 
be explained by the following reasons: 

Firstly, the question of parts of speech, is widely discussed presently as one of 
the fundamental questions of linguistics. The variability of parts of speech 
classifications in modern English confirms the complexity and relevance of this topic. 

Secondly, lack of a unique opinion regarding the definition of the concept of 
“particle”, as well as the question of the part-of-speech/non-part-of-speech status of 
this class of words, still remains open for a number of reasons, such as: large variety of 
terminology; comprehension differences of this phenomenon, as well as the inaccuracy 
of the boundaries of the class. 

To study the part-of-speech status and functions of English particles in a sentence, text or 
discourse, it is necessary to classify them, to structure this class using the method of 
field description, to highlight its core and periphery, to describe the “border” elements 
of the class, and to analyze their usage in various communication situations. 

The results presented are based on comparison of the key characteristics of the class of 
adverbs and the class of particles in order to identify the distinguishing features of 
particles in English. The conclusions drawn through the analysis of English fiction 
samples are summarized as the following: 

Comparison of particles with other classes makes it possible to distinguish 
specific signs of particles as a special class of lexical units and confirm the hypothesis 
about the ability of particles to form a separate part of speech class in English.  

Particles, as a separate class of units, reveal a connection with standard English.  
Particles bring additional meanings to a sentence.  
A wide range of meanings is revealed in the sentence, textual and discourse 

levels. 
Particles, as functional parts of speech, possess intercategorical 

polyfunctionality (intercategorical homonymy) which enables them to perform also 
functions of other parts of speech. 

Key words: particles, adverbs, parts of speech, intercategorical homonymy. 

Introduction 
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The paper deals with the question of the categorical features of particles in English which 
aims at the following: 
o representation of the definition of particles; 
o description of the main characteristics of this class of words; 
o showing peculiarities of particles functioning in phraseological, textual and discourse 
levels.  

Here different approaches to the allocation of parts of speech in English are discussed, the 
results of the analysis of the proposed classifications are provided, and the problem of part-of-
speech belonging of particles is explored. The relevance of the problem can be explained by 
the following reasons: 
o Firstly, the question of parts of speech, is widely discussed presently as one of the 
fundamental questions of linguistics. The variability of parts of speech classifications in 
modern English confirms the complexity and relevance of this topic. 
o Secondly, lack of a unique opinion regarding the definition of the concept of 
“particle”, as well as the question of the part-of-speech/non-part-of-speech status of this class 
of words, still remains open for a number of reasons, such as: large variety of terminology; 
comprehension differences of this phenomenon, as well as the inaccuracy of the boundaries of 
the class. 

To study the part-of-speech status and functions of English particles in a sentence, text or 
discourse, it is necessary to classify them, to structure this class using the method of field 
description, to highlight its core and periphery, to describe the “border” elements of the class, 
and to analyze their usage in various communication situations. 

Analysis 
As a rule, the question of parts of speech is discussed within the framework of morphology, as 

well as the presentation of the classification of parts of speech. There is also a point of view 
that parts of speech should be studied within the framework of another fundamental section of 
grammar - syntax (Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik 1982) [5, 25]. So, the section on 
parts of speech in the work “A University Grammar of English” opens with the statement that 
the structures that make up the elements of a sentence consist of units that can be designated 
by parts of speech. However, taking into account the fact that the most accurate classification 
of parts of speech should be presented on the basis of the most complete description of 
classes, assuming that parts of speech should be described both in terms of morphology and 
syntax. 

Ilyish B., describing the proposed classification of parts of speech, identifies three main criteria: 
meaning, form and function. At the same time, under the criterion of meaning, he implies not 
the lexical meaning of each word, but the general meaning inherent in the entire class of 
words, expressing their essence [8, 27]. It should be noted that such an understanding of
meaning of parts of speech is vital for our study. Our point of view of consists of the claim 
that the characteristics of parts of speech should be revealed through meaning. 

Moreover, Ilyish B. notes that the classification of content (open) and function (closed) words is 
based on the following principles:  
o content words denote things, actions and other extra-linguistic phenomena; 
o while function words indicate relations and interrelation between significant words and 
have no connection with anything extralinguistic.  

However, this definition is not applicable to particles, since they do not serve to connect words or 
build a phrase or sentence [8, 35]. Taking this fact into account, it should be noted that 
particles have the form-generative (generation of conditional and imperative moods) function 
in a sentence. Here is an example of forming a meaningful sentence with hypothetical 
situation in English: 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1334 June 1-2, 2021



Had it not been my custom to run up to see him every Saturday afternoon and to stop over till 
Monday morning, this particular January Monday morning would not have found me afloat on 
San Francisco Bay [3, Chapter 1]. 

In this example, would is used to form the grammatical structure introducing hypothesis, which is 
preceded by a rather informal way of beginning a conditional statement. The Cambridge 
Grammar of the English Language would describe this way as a remote conditional [6]. 

The peculiarities proposed in relation to the classification of parts of speech in the grammar of 
English language by Quirk R. et al. are also interesting. He distinguishes between general and 
particular classes, describing the ability of a class to expand by additional class members. 
Compiling a list of units of closed classes is not difficult, and such units are mutually 
exclusive (for example, “the opposition of definite and indefinite articles”) [5, 28].

The analysis of the grammar of English language developed by Western scientists shows a 
tendency towards the absence of particles as an independent part of speech. In addition, the 
term “particles” is rarely found in these works in relation to lexcal units. The Longman 
Grammar of Spoken and Written English identifies such key word classes as nouns, proper 
nouns, verbs, adjectives and adverbs. In the class of adverbs, it is proposed to distinguish 
between amplifying adverbs (“modifiers”), which are a member of a sentence, and 
circumstances (“adverbials”), which are an independent member of a sentence [4, 538].

The inclusion of particles in the class of adverbs means their inclusion in the independent parts of 
speech group, which leads to a number of contradictions between content-function words 
mentioned above. In addition, some adverbial features are only partially applicable or are 
completely irrelevant for particles. The results of a comparative analysis of the characteristics 
of particles and adverbs are given in the Table 1: 

Table 1
Pecularities Particles Adverbs

dependent part of speech +- +

eferes to different signs or situations +- +
efers to verbs, adjectives, or other adverbs +- +
the member of sentence which refers to adverbs - +

onnection with one of the sentence members +- +
ability (semantic and formal) - +
anslatability +- +

Note: The “+” sign indicates the full application of characteristics to the class, the “-” sign refers 
to the absence of the feature, the “+ -” sign indicates the partial presence of the feature.

The ability of an adverb to indicate a new sign of an action or circumstance cannot be fully 
attributed to particles. Let’s consider the given signs on examples taken from the novel by 
London J. “The Sea Wolf”:

(1) A sailor stepped forward obediently. (3, Chapter 3) 
(2) He shakes his head dubiously over the outlook for the man Johnson, who is boat-puller in the 

same boat with him. (3, Chapter 11) 
(3) The remainder of the day passed uneventfully. (3, Chapter 20) 
(4) ‘Who knows, you may have to sail with me for a time,’ he said quite softly, with a silken 

threat that belied the softness. (3, Chapter 22) 
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(5) Jock Horner and Smoke alone were unabashed, stealing stealthy glances at her now and again, 
and even taking part in the conversation. (3, Chapter 25)   

(6) There was a hint, just a slight hint, of physical feebleness in his voice, and it was so strange 
that I looked quickly at him. (3, Chapter 32) 

So, in the sentences (1), (2), (3), the adverbs (obediently, dubiously, uneventfully) convey key 
signs of actions, are attached to the predicate expressed by verbs and are independent 
members (adverbs) of sentences. The exclusion of adverbs from these sentences can lead to a 
change in general meaning. However, in the sentences (4), (5), (6), the particles (quite, even, 
just) do not introduce new signs of action, neither are assigned to a specific component of the 
sentence. In the given examples, particles represent additional meaning into the statements.  

To solve the question of the role of particles in a sentence, one should apply the theory of 
presupposition, which is based on introducing additional shades of meaning also introduced 
by particles. Thus, particles, unlike adverbs, do not indicate a new sign of action, but represent 
additional meaning into the statement. 

Many studies devoted to particles, refer to them as discourse markers, arguing that discourse 
markers are units expressing semantic relations between parts of a message. According to 
Fischer, particle is a unit expressing the relationship between the elements of discourse 
selected “to mark” by the speaker [2, 53]. 

The comparison of the characteristics of the two classes reflects the mutual permeability of the 
parts of speech. We call the characteristic of the lexical units assigned to the class of particles 
“The intercategorical homonymy”, which is also worded by some linguists as “the 
intercategorical polyfunctionality” [1, 7].

Results 
The results presented are based on comparison of the key characteristics of the class of particles 

and adverbs in order to identify the distinguishing features of particles in English. Thus, 
through the analysis of English fiction samples the following can be summarized: 

Comparison of particles with other classes makes it possible to distinguish specific 
signs of particles as a special class of lexical units and confirm the hypothesis about the ability 
of particles to form a separate part of speech class in English.  

Particles, as a separate class of units, reveal a connection with standard English.  
Particles bring additional shades of meaning to a sentence.  
A wide range of meanings is revealed in the sentence, textual and discourse levels. 
Particles, as functional parts of speech, possess intercategorical polyfunctionality 

(intercategorical homonymy) which enables them to perform also functions of other parts of 
speech. 
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Özet
21. yüzyıl dünyasında, örgütlerin rekabet gücünü doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen 
birçok faktör vardır. Bu faktörlerin başında ise örgütlerin en önemli girdisi olan insan (emek) 
gelmektedir. İnsan faktörünü, diğer faktörlerden ayıran birçok özellik mevcuttur. Bu 
özelliklerin başında ise insanın düşünen, etkilenen ve bu doğrultuda davranışta bulunan sosyal 
bir varlık olması gelmektedir. Çalışanlar tarafından sergilenen davranışlar, çalışan 
performansını etkilediği kadar, örgütlerin başarılı olma derecesinde de önemli rol 
oynamaktadır. Çalışanlar tarafından iş yaşamında sergilenen davranışlar çeşitlilik göstermekle 
olup, presenteizm ve işe yabancılaşma bu davranış türlerinden sadece iki tanesidir. 
Presenteizm, çalışanların kendilerini fiziksel ya da ruhsal yönden iyi hissetmemelerine 
rağmen işe gitmeleri durumudur. İşe yabancılaşma ise çalışanların, iş ortamına karşı duyduğu 
mutsuzluk sonrası ortaya çıkan, duygusal ve fiziksel güçsüzlük nedeniyle çalışma isteğini 
kaybetmesidir. Her iki kavram bir bütün olarak değerlendirildiğinde gerek çalışanlar gerek 
örgütler açısından bir takım olumsuz sonuçlara neden olduğu görülmektedir. Özellikle 
çalışanların iş yükünün yoğun olduğu bankacılık sektörü bu olumsuzlukların en çok 
hissedildiği sektörlerin başında gelmektedir.
Bu çalışmada “Çalışanların presenteizm davranışları ile işe yabancılaşma davranışları 
arasında ilişki var mıdır?” Sorusunun cevabı aranmaktadır. Araştırmanın amacı 
doğrultusunda hazırlanan anket formu, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bankalarda çalışan 284 
bireye kolayda örnekleme yöntemiyle ve online olarak uygulanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların işe yabancılaşma ve alt boyutları ile 
presenteizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan spearman korelasyon analizi 
sonucunda işe yabancılaşma, işe yabancılaşmanın alt boyutları güçsüzlük, anlamsızlık ve 
toplumsal yabancılaşma ile presenteizm düzeyleri arasında pozitif ve çok zayıf bir ilişki 
olduğu sonucuna varılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Presenteizm, İşe Yabancılaşma, Performans.
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Abstract 

In the 21st century world, there are many factors that directly or indirectly affect the 
competitiveness of organizations. One of these factors is human (labor), which is the most 
important input of organizations. There are many features that distinguish the human factor 
from other factors. One of these features is that human beings are a social being who thinks, is 
affected and behaves accordingly. Behaviors displayed by employees play an important role 
in the success of organizations as well as affecting employee performance. The behaviors 
exhibited by employees in business life vary, and presentism and work alienation are just two 
of these types of behavior. Presenteeism is when employees go to work despite feeling unwell 
physically or mentally. Work alienation is when employees lose their will to work due to 
emotional and physical weakness, which occurs after their unhappiness with the work 
environment. When both concepts are considered as a whole, they can cause some negative 
consequences for both employees and organizations. Especially the banking sector, where the 
workload of employees is intense, is one of the sectors where these negativities are felt most. 

In this study, "Is there a relationship between presenteeism behaviors of employees and work 
alienation behavior?" The answer to the question is sought. The questionnaire form prepared 
in line with the purpose of the study was applied online to 284 individuals working in banks 
operating in Şanlıurfa. 

The data obtained in the study were analyzed using the SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) for Windows program. As a result of the spearman correlation analysis conducted 
to determine the relationship between the participants' job alienation and sub-dimensions and 
presenteeism levels, it was concluded that there was a positive and very weak relationship 
between job alienation, sub-dimensions of job alienation, weakness, 
meaninglessness, social alienation and presenteeism levels.
Keywords: Presenteeism, Work Alienation, Performance.

1. GİRİŞ

İşletmeler, mal veya hizmet üretmek amacıyla kurulan ve bu doğrultuda faaliyette bulunan 
kuruluşlardır. İşletmelerin belirlenen amaçları yerine getirebilmesi ise ihtiyaç duyulan 
üretim faktörlerinin etkin ve verimli bir biçimde kullanmasına bağlıdır (Koçoğlu,
2007:7).  Üretim faktörlerini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, insan faktörü, 
üretimin yapı taşını oluşturmaktadır. İnsanı bu kadar önemli yapan birçok sebep vardır. 
Öncelikli olarak insanın sosyal bir varlık olması, onu diğer üretim faktörlerinden ayıran 
en önemli özelliğidir. Ayrıca küreselleşen dünya düzeninde ve artan yoğun rekabet 
ortamında işletmelerin en önemli güç kaynağını yine insan gücü oluşturmaktadır.  Çünkü 
işletmelerin kullandığı teknoloji ve ürettiği ürünler, rakip firmalar tarafından çok kısa 
sürede ve oldukça ucuz maliyetle taklit edilebilirken, işletmelerin en değerli unsuru olan 
insan faktörünü taklit etmek ise oldukça imkansızdır.  
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İnsan faktörü, işletmelerin amaçlarına ulaşması açısından oldukça önemli bir misyona 
sahiptir. İş görenler bu misyonu yerine getirebilmek için yoğun bir mesai 
harcayabilmektedir. Fakat bazı durumlar iş görenlerin etkinliğini ve verimliliğini 
olumsuz yönde etkileyebilmekte ve bu durumların sonuçları ise, gerek iş görenler gerek 
işverenler açısından istenilmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.  
Burada ifade edilmek istenen olumsuz durumlardan sadece iki tanesi presenteizm ve işe 
yabancılaşmadır.
Literatür incelendiğinde, presenteizm kavramı konusunda birçok tanımın yapıldığı 
görülmektedir (John, 2010). Middaugh (2007) ve John (2010) kavramı, çalışanların fiziksel 
olarak işte olmalarına rağmen ruhsal olarak işte olmamaları şeklinde tanımlanmıştır. Bir 
başka tanımda ise presenteizm, iş görenlerin işe gelmemesini gerektiren sağlık problemleri 
olmasına rağmen işe gelmeleri ve tam kapasitelerini kullanmada yetersiz kalmaları durumu 
olarak ifade edilmiştir (Martinez ve Ferreira, 2012: 297; Murray vd., 2015: 101). 
Çalışanların presenteizm davranışları sergilemesine neden olan birçok faktör mevcuttur. 
Alan yazın incelendiğinde, presenteizmin nedenleri konusunda farklı görüşler mevcuttur. 
Hansen ve Andersen (2008) araştırmalarında presenteizme neden olan faktörleri; iş ile 
ilgili faktörler, kişisel faktörler ve tutumlar olmak üzere üç başlıkta incelemiştir. Lack 
(2011) ise   yaptığı çalışmada, presenteizme neden olan faktörleri; sağlıkla ilgili sorunlar 
ve iş ile ilgili faktörler olmak üzere iki kategoriye ayırarak açıklamıştır. Presenteizm hangi 
nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın önlem alınmadığı taktirde, çalışanlarda verimlilik 
kaybı ve iş kalitesinin azalması neden olurken işletmelerde ise büyük ekonomik kayıplara 
neden olmaktadır.

İş görenlerin sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir diğer olumsuz unsur ise işe yabancılaşmadır. 
İşe yabancılaşma, örgütün amaçları doğrultusunda faaliyette bulunan bir bireyin, fiziksel 
ya da psikolojik anlamda kendini örgütten soyutlaması veya uzaklaşmasıdır (Demirez ve 
Tosunoğlu 2017:69). İşe yabancılaşma davranışları, bireyi olumsuz yönde etkileyebildiği 
gibi, aynı zamanda birey vasıtasıyla bireyin çevresini ve faaliyette bulunduğu örgütü de 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bir birey örgüt içerisinde işe yabancılaşma 
davranışları sergilediği taktirde beraberinde; iş tatminsizliği, sessizlik, örgüte karşı 
yabancılaşma, kendisini soyutlama ve örgüte olan bağlılığının azalması gibi 
olumsuzlukların tamamını ya da birkaçını yaşayabilmektedir (Demirez ve Tosunoğlu 
2017:72). 

İşletme alan yazın incelendiğinde, presenteizm ve işe yabancılaşma kavramlarını farklı 
kavramlarla ilişkilendiren birçok çalışmanın olduğu, fakat iki kavramın birlikte ele 
alındığı çalışma sayısının ise oldukça az olduğu görülmektedir. Bu bağlamda bu 
çalışmada, literatürde yer alan bu boşluğun giderilmesi amacıyla iki kavram arasındaki 
ilişkinin boyutu, yoğun iş temposu ile çalışan banka çalışanları özelinde araştırılmıştır.
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2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin işe yabancılaşma 
düzeyleri ve presenteizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır.

2.2. Örnekleme Süreci

Verilerin toplanmasında zaman, maliyet ve verilerin eskimesi gibi kısıtlar nedeni ile 
örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 
bankalarda çalışan bireyleri kapsamaktadır. Verilerin toplanmasında covid 19 pandemi 
koşulları nedeniyle online anket yöntemi kullanılmıştır. Veriler tesadüfi olmayan örnekleme 
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anketler 01.11.2020 ile 
01.01.2021 tarihleri arasında iki ay süre ile 284 kişiye uygulanmıştır.

2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Araştırma için ihtiyaç duyulan birincil veriler, anket metodu uygulanarak toplanmıştır. 
Araştırma için hazırlanan üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Çevik (2019) 
tarafından “Örgütsel Sağlığın İşe Yabancılaşma Üzerine Etkisi Kahramanmaraş Çelik 
Fabrikalarında Bir Uygulama” isimli çalışmada kullanılan 24 maddelik işe yabancılaşma 
ölçeği yer almaktadır. İkinci bölümde, Koopman vd., (2002) tarafından geliştirilen 6 
maddeden oluşan “Stanford Presenteizm Ölçeği” yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, 
cinsiyet, medeni durum, yaş, ortalama gelir düzeyi, eğitim düzeyini, şu anki iş yerinde toplam 
çalışma süresini ölçen 6 demografik faktör sorusu yer almaktadır. Ölçekler 5'li likert ile 
ölçülmüştür.

2.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Araştırmanın modeli doğrultusunda geliştirilen hipotez şu şekildedir:

H1: Şanlıurfa’daki bankalarda çalışan bireylerin işe yabancılaşma düzeyleri ile presenteizm 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

2.5.Verilerin Analizi 

Araştırmada için toplanan veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) for Windows  
programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 
metotları kullanılmıştır. Normal dağılım uygunluk normallik testleri ve basıklık çarpıklık 
değerleri ile kontrol edilmiştir. Veriler değerlendirildiğinde normal dağılım varsayımının 
sağlanmadığı tespit edilmiştir. Verilerin analizinde normal dağılım sağlanmadığı için sürekli 
verilerde ilişkinin incelenmesi için Spearman korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan testlerin 
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ve sonuçların güvenilir olabilmesi için ölçeklerin güvenilir olması gerekmektedir. Bu 
bağlamda ölçeklere ve alt boyutlara ilişkin güvenirlikler Cronbach Alpha ile incelenmiştir. 
Ayrıca ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi yapılarak yapı geçerliliği test edilmiştir.

2.5.1. Güvenilirlik Analizi

Tablo 1: Güvenirlilik Analizi Sonuçları

Faktör Adı Cronbach's 
Alpha Madde Sayısı

İşe Yabancılaşma ,871 24
Presenteizm ,843 6

Eğer; Cronbach Alpha değeri .00<α<.40 ölçek güvenilir değil, .40<α<.60 ölçeğin güvenilirliği 
düşük, .60<α<.80 ölçek oldukça güvenilir ve .80<α<1.00 ölçek yüksek derecede güvenilirdir 
yorumu yapılmaktadır (Nur vd., 2020:15; Arslan, 2020:3396; Kaya vd., 2017:45; Kaya, 
2019:273). Bu durumda kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduğu tespit 
edilmiştir.

2.5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi

Tablo 2: İşe Yabancılaşma Düzeyine Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem 
Yeterliliği Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri

KMO ,844

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare 7056,992

Df. 276

Sig. ,000

Tablo 2’de, KMO değeri (0,844) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve 
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Analiz sonucunda, işe yabancılaşma ölçeğindeki ifadelerin beş ayrı boyutta 
toplandığı görülmüştür.

Tablo 3:  İşe Yabancılaşma Düzeyini Ölçmeye Yönelik  Ölçmeye Yönelik Değişkenlere 
İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Ölçek
Alt
Boyutları

Maddeler Yük 
Değerleri

Açıklanan 
Varyans 

(%)

Güşsüzlük

Yapacağım işlerin içeriği benim dışımdaki kişiler 
tarafından belirleniyor. ,530

48,489

Yaptığım işlerin kıymetsiz bir parçası haline 
geldiğimi hissediyorum. ,764

İşlerimle ilgili ortaya çıkan sorunlarla mücadele 
etme gücümü yitirdiğimi hissediyorum. ,662
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Toplam Açıklanan Varyans (%): 77,131

Yaptığım işlerde kontrolün tam olarak bende 
olmadığını düşünüyorum ,750

Anlamsızlı
k

İşletmede gerçekleşen olayların birçoğuna anlam 
veremiyorum. ,638

12,515

Uygulanan kuralların gerçekten anlamlı 
olmadığını düşünüyorum. ,592

İş hayatında dürüst olup olmamak başarılı olmak 
açısından herhangi bir anlam ifade etmiyor ,676

İşletmede yapılanların doğru veya yanlış 
olduğuna tam olarak karar veremiyorum. ,782

İşletmede ortaya konulan doğruları anlamlı 
bulmuyorum. ,627

Kuralsızlık

Önemli amaçlara ulaşabilmek için gerekirse 
kurallar gözardı edilebilir ,653

8,344Gerektiğinde kurallara uymayabileceğime 
inanıyorum ,570

İşler görüldükten sonra kurallara uyulup 
uyulmadığı çok önemli değildir ,691

İşletmede bulunan birçok kuralın beni 
kısıtladığını düşünüyorum. ,722

Başarılı olabilmek için bazen kuralların dışına 
çıkılması gerektiğini düşünüyorum. ,637

Toplumsal 
Yabancılaş
ma

Çevremdeki insanlara kendimi yabancı gibi 
hissediyorum ,787

4,093Kendimi çevremdeki insan topluluğunun bir 
parçası olarak göremiyorum. ,797

Çevremdeki insanların yanında kendimi yalnız 
hissediyorum. ,679

Çevremdeki insanların çok önem verdiği şeylerin 
benim için o kadar da önemli olmadığını 
düşünüyorum

,534

Kendine 
Yabancılaş
ma

Yaptığım işin, bana hayata kendimi kanıtlama 
fırsatı vermediğini düşünüyorum. ,819

3,689Yaptığım işin beni ifade etmediğini 
düşünüyorum. ,769

Yaptığım iş ile yaşam tarzımın uyuşmadığını 
düşünüyorum ,833

Daha iyi yaşamak için çalışan değil de sadece 
çalışmak için yaşayan birine dönüştüğümü 
düşünüyorum

,758

Hayattan beklentilerimin sürekli değiştiğini fark 
ediyorum ,631

Gelecekten beklentilerim ile içinde bulunduğum 
koşulların uyuşmadığını düşünüyorum ,852
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Tablo 4:  Presenteizm Düzeyine Yönelik Değişkenlere İlişkin KMO Örneklem Yeterliliği 
Ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri

KMO ,748

Bartlett Küresellik Testi Yaklaşık Ki-Kare 462,766

Df. 15

Sig. ,000

Tablo 4’te, KMO değeri (0,748) ve Bartlett testi Significance = 0,000 olduğundan ve
p<0.05 koşulunu sağlamasından dolayı verilerin faktör analizi için uygun olduğuna karar 
verilmiştir. Analiz sonucunda, presenteizm ölçeğindeki ifadelerin tek boyutta toplandığı 
görülmüştür.

Tablo 5:   Presenteizm Düzeyini Ölçmeye Yönelik  Ölçmeye Yönelik Değişkenlere İlişkin 
Faktör Analizi Sonuçları

Ölçek
Alt
Boyutları

Maddeler Yük 
Değerleri

Açıklanan 
Toplam 
Varyans 
(%)

İşimle ilgili stresli durumlarla başa çıkmak çok 
zordur ,572

48,412

Fiziksel ve ruhsal sorunlarımdan dolayı işimdeki 
zor görevleri bitiremedim/bitiremiyorum. ,514

Fiziksel ve ruhsal sorunlarım işimden zevk 
almamı engelliyor. ,590

Fiziksel ve ruhsal sorunlarımdan dolayı bazı 
günlük işlerimi bitirme konusunda umutsuzluk 
yaşıyorum.

,601

Fiziksel ve ruhsal problemlerim işyerimdeki 
hedeflerim üzerine yoğunlaşmama engel oluyor ,518

Fiziksel ve ruhsal problemlerimden dolayı bütün 
işlerimi tamamıyla bitirebilecek yeterli enerjim 
olduğunu hissetmiyorum.

,506
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2.6. Demografik Bulgular 

Tablo 6: Katılımcıların Demografik Özellikleri

n %

Cinsiyet
Kadın 148 52,1
Erkek 136 47,9

Medeni Durum
Evli 218 76,8
Bekar 66 23,2

Yaş

18-28 13 4,6
29-38 195 68,7
39-48 72 25,3
49-58 4 1,4

Eğitim Düzeyi
Ön lisans 17 6,0
Lisans 236 83,1
Lisansüstü 31 10,9

Gelir Durumu

3000 TL ve altı 47 16,5
3001 TL- 4000 TL 66 23,2
4001 TL- 5000 TL 63 22,2
5001 TL- 6000 TL 28 9,9
6001 TL ve üzeri 80 28,2

Çalışma Süresi

1-3 40 14,1
4-6 119 41,9
7-9 60 21,1
10-12 45 15,8
13-15 6 2,1
16-18 10 3,6
19 ve üzeri 4 1,4

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 7’de 
verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, araştırmaya katılan banka çalışanlarının %52,1’i kadın 
%47,9’u erkek; %76,8’i evli ve %23,2’si bekar bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların 
%68,7’sinin 29-38 yaş aralığında olduğu; %83,1’inin lisans eğitim düzeyinde olduğu; 
%23,2’sinin 3001 TL- 4000 TL arasında gelire sahip olduğu ve %41,9’unun 4-6 yıl arasında 
aynı bankada çalıştığını görmekteyiz.

2.7. Hipotezlerin Test Edilmesi 

H1: Şanlıurfa’daki bankalarda çalışan bireylerin işe yabancılaşma düzeyi ve presenteizm 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Tablo 7: İşe Yabancılaşma ile Presenteizm Düzeyi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye 
Yönelik Spearman Korelasyon Analizi Sonucu

Presenteizm
Spearman's rho İşe Yabancılaşma Correlation Coefficient ,159**

Sig. (2-tailed) ,007
N 284

Güşsüzlük Correlation Coefficient ,175**

Sig. (2-tailed) ,003
N 284

Anlamsızlık Correlation Coefficient ,209**

Sig. (2-tailed) ,000
N 284

Kuralsızlık Correlation Coefficient ,070
Sig. (2-tailed) ,241
N 284

Toplumsal Yabancılaşma Correlation Coefficient ,181**

Sig. (2-tailed) ,002
N 284

Kendine Yabancılaşma Correlation Coefficient ,071
Sig. (2-tailed) ,231
N 284

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu).

Katılımcıların işe yabancılaşma ve alt boyutları ile presenteizm düzeyi arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için yapılan spearman korelasyon analizi sonucunda işe yabancılaşma ve 
presenteizm düzeyi arasındaki ilişkiden elde edilen sig. (p) değeri,007'dir. P<,05 koşulunu 
sağladığı için bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. 
Korelasyon katsayısı yani rho 0,00-0,25 arasında ise çok zayıf, 0,26-0,49 arasında ise düşük, 
0,50- 0,69 arasında ise orta, 0,70-0,89 arasında ise güçlü ve 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü 
bir ilişki olduğu yorumu yapılabilir (Arslan, 2018:108; Küçük vd., 2018:53; Nur vd., 
2020:18). Korelasyon katsayısı (rho) ,159 olmasından dolayı bu iki değişken arasında pozitif 
ve çok zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani işe yabancılaşma düzeyi arttıkça 
presenteizm düzeyi de artmaktadır.  İşe yabancılaşmanın alt boyutları ile presenteizm düzeyi 
arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan analiz sonucunda işe yabancılaşmanın güçsüzlük, 
anlamsızlık ve toplumsal yabancılaşmadan elde edilen sig. (p) değeri sırasıyla güçsüzlük için 
,003, anlamsızlık için ,000 ve toplumsal yabancılaşma için ,002'dir. P<,05 koşulunu sağladığı 
için güçsüzlük, kuralsızlık ve toplumsal yabancılaşma alt boyutları ile presenteizm arasında
anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir. Korelasyon katsayısı (rho) güçsüzlük için 
,175, kuralsızlık için ,070 ve toplumsal yabancılaşma için ,181 olmasından dolayı aralarında 
pozitif ve çok zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. Yani güçsüzlük, kuralsızlık ve 
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toplumsal yabancılaşma düzeyi arttıkça presenteizm düzeyi de artmaktadır. H1 hipotezi 
desteklendi. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin işe 
yabancılaşma düzeyleri ve presenteizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu 
amaçla hazırlanan anket online olarak 284 çalışana gönüllülük esasına göre uygulanmıştır.

Çalışmada verilerin normal dağılımlı olup olmadığına yönelik yapılan analizler sonucunda 
verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Çalışmada yer alan işe yabancılaşma 
ölçeği ve presenteizm ölçeklerine güvenirliliklerini belirlemek için Cronbach Alpha değerleri 
hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada yer alan ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizi 
yapılarak yapı geçerliliği test edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, işe yabancı 
ölçeğindeki ifadelerin beş boyutta ve presenteizm ölçeğindeki ifadelerin tek boyutta 
toplandığı belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin frekans analizi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda araştırmaya konu olan banka çalışanlarının %52,1’i kadın %47,9’u erkek; 
%76,8’i evli ve %23,2’si bekar bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %68,7’sinin 29-38 
yaş aralığında olduğu; %83,1’inin lisans eğitim düzeyinde olduğu; %23,2’sinin 3001 TL- 
4000 TL arasında gelire sahip olduğu ve %41,9’unun 4-6 yıl arasında aynı bankada çalıştığı 
belirlenmiştir.  

Katılımcıların işe yabancılaşma ve alt boyutları ile presenteizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için yapılan spearman korelasyon analizi sonucunda işe yabancılaşma, işe 
yabancılaşmanın alt boyutları güçsüzlük, anlamsızlık ve toplumsal yabancılaşma ile 
presenteizm düzeyleri arasında pozitif ve çok zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. 
Yani işe yabancılaşma, güçsüzlük, anlamsızlık ve toplumsal yabancılaşma arttıkça 
presenteizm düzeyi de artmaktadır Araştırma amacı doğrultusunda belirlenen H1 hipotezi 
desteklenmiştir.

Yapılan bu çalışma ile konu ile ilgilenen akademisyenlere ve banka yöneticilerine 
uygulayacakları stratejilerde rehberlik edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu çalışma, literatürde 
daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarının genelleştirilebilmesi açısından da önem arz 
etmektedir. 
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POEZİYA VƏ NƏSRİMİZDƏ YAPONİYA MÖVZUSU

Dos.Xumar Məmmədova
Naxçıvan Dövlət Universiteti Tarix-Filologiya fakültəsi “Jurnalistika və xarici ölkələr ədəbiyyatı” kafedrası Naxçıvan, Azərbaycan

Xülasə

Məqalədə Azərbaycan-Yaponiya ədəbi əlaqələrinin inkişafına diqqət yetirilmiş, 
poeziya və nəsrimizdə Yaponiya mövzusunun işlənmə arealına toxunulmuş, bu sahədə yazıb-
yaradan Azərbaycan müəlliflərinin yaradıcılığına nəzər salınmışdır. Həmçinin bu sahədə 
dəyərli və sanballı tədqiqat əsəri kimi elmi ədəbiyyatşünaslığımızda yer alan tədqiqatçı Rza 
Talıbovun “Azərbaycan – Yaponiya ” əməkdaşlığı kitabında yer alan ədəbi məsələlərə nəzər 
salınmış, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca, Əli Kərim kimi şairlərimizin yaradıcılığında yer alan 
Yaponiya mövzusu araşdırılmışdır.
Açar sözlər: ədəbi əlaqə, Yaponiya, şair, poeziya, nəsr, poetik fikir  

RESUME 
Japanese topic in our  poetry and prose 

İn the article it deals with Azerbaijan-Japan literary relations. It was stressed the great 
importance of investigation Japan's topic  in our poetry and prose. At the same time, we  pay 
attention Rza Talibov's book "Azerbaijan-Japan relations" and investigate japanese topic  in 
Azerbaijani poetry. The theme of Japan has been worked in the works of such poets as Nabi 
Khazri, Fikret Goja, Ali Karim, Shahin Fazil. The Japanese topic also had been  written in 
Azerbaijani prose with great inspiration. It was emphasized the great  importance of 
developing this topic in our scientific literature. 

Uzaq Şərqin əsrarəngiz diyarı, elmin, texnikanın ən yüksək səviyyədə tərəqqi etdiyi, 
öz qədim ənənələrinə bu gün də bağlı olan Yaponiya haqqında yazmaq, onu tanıtmaq vacib 
olduğu qədər də maraqlıdır. Gündoğar ölkə ilə bağlı araşdırmalar, səfərnamələr bütün 
dövrlərdə mövcud olmuş, şair və yazıçılarımız öz əsərlərində daim yapon mövzusuna 
toxunmuşlar. 

Azərbaycan–Yaponiya əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi baxımından ərsəyə gəlmiş ən mühüm 
mənbə Rza Talıbovun müəllifi olduğu “Azərbaycan – Yaponiya əməkdaşlığı” kitabıdır. Bu 
kitabda öz əksini tapmiş bütün materiallar məhz Azərbaycan ilə Yaponiya arasında qurulmuş 
bütün sahələrdə olan əməkdaşlığa həsr olunmuşdur. Kitabda yer alan bir bölmə də 
”Azərbaycan – Yaponiya ədəbi əlaqələri” adlanır. Kitabda qeyd olunur: “Azərbaycan –
Yaponiya əlaqələrinin xüsusi bir sahəsini ədəbi əlaqələr təşkil edir. Azərbaycan ədəbiyyatında 
XX əsr boyu Yaponiya mövzusu əksər hallarda Xirosima və Naqasaki faciələrinin yad 
edilməsi və mənalandırılması ilə bağlı olmuşdur. Bu mövzuya əsasən şairlər müraciət 
etmişlər. Azərbaycan poeziyasında Xirosima və Naqasaki motivindən müharibə əleyhinə 
çağırış və sülhə dəvət kimi istifadə olunmuşdur. Bununla belə, Azərbaycanın xalq şairləri
Rəsul Rza və Nəbi Xəzrinin yaradıcılığında Yaponiya mövzusu fərqli mətləbləri də əhatə 
etmişdir” (1, s.14)”. Keçmiş Sovetlər birliyində Rəsul Rza, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca kimi 
görkəmli şairlərimiz Yaponiyada olmuş, bu Gündoğar ölkə ilə bağlı təəssüratlarını nəzmə 
çəkərək onu Azərbaycan oxucusuna çatdırmışlar.
Xalq şairi Nəbi Xəzri 1974-cü ildə Yaponiyaya səfər edərək öz yaradıcılığında bu səfərlə 
bağlı təəssüratlarını qələmə almışdır. “Şəhidlər və şahidlər” poemasında Xirosima 
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qurbanlarının fəlakəti təsvir olunmuşdur. Poemanın “8-15 dəqiqə” adlanan hissədə oxuyuruq: 
Baxın, səkkiz-on beş... 
Baxın insanlar
Sükutla dayanın bu dəqiqədə.
Yatsanız yuxudan qalxın, insanlar,
Diksinin, oyanın bu dəqiqədə. 
Üzü tutulmasın günlərin, ayın,
Bəşər məni ansın bu dəqiqədə.
Amandır, insanlar,
Bir də qoymayın,
Saatlar dayansın bu dəqiqədə.

“Şəhidlər və şahidlər” poemasının epiloqunda səsləndirilən yekun qənaət əsər boyu 
izlənən əsas qayənin  - müharibələrə bir daha yol verilməməsi motivinin aşılaya biləcəyi ana 
xətti tamamlayır. Bu məqamda şairin səsi qüvvətli bir orkest kimi ucalır” (1, s.26-27).  
Xalq şairi Nəbi Xəzrinin “Əlvida. Yaponiya” şeiri də yapon xalqına olan doğma münasibəti 
özündə əks etdirmişdir. Ümumiyyətlə, müəllifin “Yaponiya dəftərindən” olan şeirlər silsiləsi 
Azərbaycan-Yaponiya əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi baxımından qiymətli mənbədir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, xalq şairi Fikrət Qocanın “Xirosima”, Əli Kərimin “Xirosimada 
məktəbsiz uşaq” şeirləri də Yaponiya mövzusunda qələmə alınmışdır. Fikrət Qoca yazır: 

Partlayiş!
Deyirlər
XX əsrin
Səbri partlamış!
Yanır kirpiklərdə yaş.
Yanır arzu, murad, təlaş.
Ömrün yoludur yanan qarşımızda.

Bu şeirdən Xirosimada baş vermiş dəhşət açıq – aydın hiss olunur. 
Əli Kərimin şeirində isə məktəbə gedə bilməyən qızın iztirabları, nisgili ifadə olunur. 
...Nə danışar, nə dinər,
...Gah da ümidsizliyin,
Qəmin təkinə yenər.
Ona dərman verərlər,
Dərman xəstələnər.
Sənin loğmanın ollam,
Mənim məktəbsiz balam (1, s.126).

Yuxarıda qeyd olunanlardan da aydın görünür ki, Azərbaycan – Yaponiya ədəbi 
əlıaqələri geniş imkanları özündə əks etdirən əhəmiyyətli bir məsələdir və bu barədə bütov 
elmi-tədqiqat işi yazmaq məqsədəuyğundur. Rza Talıbov bu haqda yazır: “Azərbaycan 
ədəbiyyatında yapon mövzusu ilə yanaşı, yapon bədii fikrində Azərbaycan mövzusuna 
müraciət məsələsi də araşdırılıb öyrənilməlidir. Yapon ədəbiyyatından Azərbaycan dilinə, 
yaxud əksinə, Azərbaycan ədəbiyyatından yapon dilinə edilmiş tərcümə əsərləri də 
ölkələrarası ədəbi əlaqələrin xüsusi bir istiqaməti kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir” (1, s. 30-
31).  

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra isə ölkıəmiz ilə Yaponiya arasında bütün 
sahələrdə six əməkdaşlıq yaranmış, hər iki ölkə arasında müxtəlif istiqamətlərdə mübadilə 
prosesi təşəkkül tapmışdır. 
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Tarix elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Şahin Fazil 
Yaponiyanın Senday şəhərindəki Tohoku Universitetinə dəvət olunmuş, burada mühazirələr 
oxumuşdur. Şahin Fazil Yaponiyaya enişini belə təsvir edir: “Curcur dağları! Tatar boğazı! 
Nəhayət, Sakit Okeanın içərisində mövcud olan qırx minədək böyük-kiçik adadan ibarət 
Yaponiya və onun paytaxtı Tokio. Artıq şəhərin Narita aeroportunu görürəm… Moskvanın 
“Şeremetyevo”sunda göyə qalxan nəhəng dəmir quş Yaponiyanın “Narita”sında yerə endi. 
Özümüz də artıq yerdəyik. Saatın əqrəbləri 10.45-i göstərir. 

Gündoğar ölkədəyəm, üstümə gün 
doğmuşdur.

Bir səda gəldi qeybdən mənə
                                          Şahin-quşdur” (5, s.58-59).   

Ümumiyyətlə, kitabla tanış olduqca Şahin Fazilin Yaponiya təbiətinin nə qədər vurğunu 
olduğunun bir daha şahidi oluruq. Onun xüsusliə Tokioya,  bütövlükdə yapon təbiətinə 
vurğunluğu aşağıdakı misralardan açıq-aydın görünür: “Mən ki, hələlik Tokionun 
üstünlüklərini görürəm. Tokionun təzadlarını və xroniki yaralarını görmək üçünsə burada 
yaşamaq lazımdır: Bir gün, bir ay, bir il? Yox. Kifayət etməz. Tokioda illərlə yaşamaq 
lazımdır” (5, s.61). Tokionu mədh etdikdən sonar Şahin Fazil Yaponiya təbiətinə, xüsusilə 
sakura ağacına münasibətini belə ifadə edir: “Şaiq (Şaiq Cəfərzadə-Tohoku Universitetində 
təhsil alan azərbaycanlı magistrant – X. M. ) mənə gül açmış bir ağac göstərdi. 

-Sakuradır.
Sahin Fazil ümumiyyətlə, yaponların təbiət vurğunu olduğunu bilir və bu vurğunuluğu, 
onların təbiətin, gül-çiçəklərin gözəlliklərinə olan aludəliyini nəzərə alaraq Yaponiyanı böyük 
bir güldana bənzədir: “Gülsevərdir yaponlar.Yol boyunca həmişəyaşıl sərv, şam, küknar 
ağacları. Mən Yaponiyanı dünyanın böyük bir güldanı kimi nəzərimdə canlandırdım və bir 
bayatı yarandı: 

Qoynunda şəlalə - min, 
Qucağında lalə - min  
Yaponiya ölkəsi

Güldanıymış aləmin (5, s.102)
                                        Matsuşima şəhəri, 22 fevral

Şahin Fazil eyni zamanda “Yaponiya səfərnaməsi” kitabında ümumilikdə yapon ədəbiyyatı 
məsələlərinə də toxunur, həmçinin yapon haykularından söhbət açır. 
Professor Şahin Fazil müəllifi olduğu “Yaponiya səfərnaməsi” kitabında ümumən yapon 
ədəbi–mədəni həyatının müfəssəl tarixini əks etdirmiş, yapon məbədləri, samuraylar, 
kamikadzelər haqqında dolğun informasiya təqdim etmişdir. Ümumiyyətlə, kitab yapon 
tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini öyrənmək baxımından mükəmməl mənbədir Şahin 
Fazil həmçinin yapon dili ilə də bağlı bəzi məsələlərə toxunmuşdur. O, yapon yazı sisteminə 
belə aydınlıq gətirir: “İki yapon əlifbası var. Hiraqana və katakana. Hiraqana qədimdən 
mövcud olan yapon sözlərini, katakana isə alınma sözləri ifadə edir. Bunlardan başqa “kanei” 
adlanan ieroqliflər də var. İeroqliflər VI əsrdə Koreya vasitəsilə Çindən gəlib çıxıb 
Yaponiyaya. Bu ölkədə gərək ən azı 2000 ieroqlif  biləsən ki, gündə çıxan qəzet və jurnalları 
oxuyasan, kitablardan istifadə edəsən” (5, s.181). 
Ümumiyyətlə, kitabda Yaponiya ilə bağlı bütün məlumatlar informasiyalılıq baxımından 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir və oxucularda Gündoğar ölkəyə qarşı böyük maraq oyadır.  
Hələ iyirminci yüzilliyin  əvvəllərindən başlayaraq yapon kəlməsinə ölkəmizin müxtəlif 
sanballı mətbuat orqanlarında rast gəlinmiş, ziyalılarımız, yazıçı və jurnalistlərimiz, yapon 
ədəbiyyatına, ümumən Yaponiyaya öz məqalə və felyetonlarında müraciət etmişlər. Bunun ilk
rüşeymlərini əsası 1906 – cı ildə qoyulmuş, Azərbaycan satirik məktəbinin görkəmli 
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nümayəndəsi Cəlil Məmmədquluzadənin rəhbərliyi ilə nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” 
jurnalında görürük. Məsələn, jurnalda Yaponiya kəlməsinə aşağıdakı tərzdə rast gəlirik:“İran 
təqvimindən alınan və jurnalda verilən məlumat da çox maraqlıdır. Həmin məlumatda, 
məsələn, deyilir: Bu il həmişəki kimi çox toz olacaqdır. Hərgah yağış yağsa, yerdən nəbatat 
çox göyərəcək. .. İran tərəqqi edəcək, Yaponiya tənəzzül... Ulduzların vəziyyəti üləmalar 
üçün saatın xoş olduğunu  xəbər verir. Üləmalar “İrşad” qəzetini və “Molla Nəsrəddin” 
jurnalını lənətləyəcək və bütün yeni elmlərin hamısını boykot edəcəkdir”(4, s.23). Jurnaldan 
gətirilmiş bu sitatda incə bir yumorun şahidi oluruq. Yəni qütbun bir tərəfində İran, digər 
tərəfində isə  Yaponiya durur. Yaponiya müəllifin nəzərində yüksək inkişaf səviyyəsinə malik 
olan bir ölkə kimi təsvir edilir. Məhz başqa ölkə ilə deyil, Yaponiya ilə aparılıan müqayisə 
hələ iyirminci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan ziyalılarının Yaponiya ilə bağlı müsbət və 
eyni zamanda yüksək səviyyəli fikirlərinin şahidi oluruq. Jurnalın “Xeyirxahlıq” adlanan 
məqaləsində oxuyuruq. “Əgər buyursanız ki, seminariyada müsəlman şagirdlərinnə şəriət 
dərsi verib onları müsəlmançılıqda saxlamaq qəsdi ilə bu riyazəti qəbul eliyirsiniz – bu da 
ağıla gəlməyən işdir, çünki sizə yaxşı məlumdur ki, şagirdlər sizin şəriət dərsinizi oxuyub 
qurtarandan sonra ömürlərində nə bir rükət namaz qılırlar, nə bir gün oruc tuturlar, nə bir –
birləri ilə bir kəlmə müsəlmanca danışırlar və zahirən müsəlmana o qədər oxşuyurlar, necə ki, 
mən Yaponiya imperatoruna oxşuyuram” (4, s.43). Jurnaldan gətirilmiş sitata diqqət etdikdə,  
yenə də çox incə bir işarənin şahidi oluruq. Müqayisə o qədər düşündürücü və yerli – yerində 
verilmişdir ki, oxucu cümlələrə nəzər saldıqda həm kinayə, həm də dərin mənaaltı ifadəni hiss 
edir. Burada yenə də Yaponiyadakı inkişaf diqqətə çatdırılır və “Yaponiya imperatoru” ifadəsi 
ilə keçən əsrin əvvəllərindəki təhsil müqayisə edilir. Bir daha təsdiq edilir ki, deməli 
Yaponiya hələ keçən əsrin əvvəllərində  dünyada elmin, təhsilin yüksək səviyyədə inkişaf 
etdiyi dövlət olmuşdur. Bu da Azərbaycan ziyalılarının nəzərindən qaçmamış, təhsilin 
səviyyəsini hər hansı bir Avropa dövləti ilə deyil, məhz uzaq Şərqdə yerləşən Yaponiya ilə 
müqayisə etmişlər.   

Yaradıcılığında Yaponiya ilə bağlı məsələlərə toxunan ziyalılarımızdan biri də Azərbaycan 
Demokratik Respublikasının qurucusu Məmməd Əmin Rəsulzadə olmuşdur. Şirməmməd 
Hüseynovun müəllifi olduğu üç cildlik “Məmməd Əmin Rəsulzadə” adlı kitabda Yaponiya ilə 
bağlı bəzi məsələlər də öz əksini tapmişdir. Onun “Məmməd Əmin Rəsulzadə. Əsərləri, 1909 
- 1914” adlı kitabının ikinci cildində “Yapon və rus” adlı məqalə diqqəti cəlb edir. Məqalədə 
rus-yapon müharibəsinin labüdlüyündən söhbət açılır və baş verəcək müharibənin ağır 
fəsadları diqqətə çatdırılır. Ancaq eyni zamanda yaponların qorxmazlığı, onların mübariz ruhu 
da təsvir edilir. Həm də bu mübarizlik Məmməd Əmin Rəsulzadənin yaşadığı dövrlə 
əlaqələndirilir. O yazır: “Biz izləyirik ki, görəsən  mövcud beynəlxalq vəziyyəti yaxşı bilən 
Rusiya və Avropa qəzetləri nə deyəcəklər, nə təsəvvürlər irəli sürəcəklər? Fəqət bunu bilmək 
lazımdır ki, bir adamın rus – yapon məsələsi haqqında sözlərinə görə işdən çıxarılmas, 
günahının ağır – yüngül və ya bərabər olub – olmaması tarazlaşdırılmış bir tərəzidən asılıdır. 
Farslarda bir məsəl var, deyərlər: “od olmayan yerdən tüstü çıxmaz”. Bəli, tüstü olan şey 
Yaponiyanın hazırlıq görməsidir. Yayılan xəbərlərlə təsbit olunmuşdur ki, Yaponiya ciddi 
hazırlıq görür. Artıq yəqin hücum etmək fikrindədir” (3, s.33). Deyilənlərdən məlum olur ki, 
keçən əsrin əvvvəllərində, yəni,  hələ iyirminci yüzillikdə Azərbaycan ziyalılarının yüksək 
sivilizasiyalı bir dövlət kimi Yaponiyaya böyük marağı olmuş, onun ictimai – siyasi həyatı ilə 
yaxından maraqlanmış və dövri mətbuatda tez-tez Gündoğar ölkə ilə bağlı məlumatlar dərc 
etdirmişlər. Təsadüfi deyil ki, ziyalılarımız, ədəbiyyatşünaslarımız bu ölkə haqqında həmişə 
yüksək fikirdə olmuş, yapon tarixi, həyatı, mədəniyyətinə həmişə yüksək ehtiram və maraqla 
yanaşmışlar. 
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“Çindonun alınması” adlı digər məqalədə Məmməd Əmin Rəsulzadə Yaponiyadan belə bəhs 
edir: “Çindonun yapon əlinə keçməsi başqa bir nöqteyi – nəzərindən dəxi mütaliə oluna bilər: 
Amerika mənafei nöqteyi-nəzərdən: məlum olduğu üzrə Amerika ilə Yaponiya arasında bir 
rəqabət vardır. Almanların Çində icrai – nüfuz elədiklərini (özlərinin mühüm bir ticarət rəqibi 
olduqları üçün) amerikalılar sevməsələr də hər halda daha qorxunc bir rəqiblərinin (yəni 
Yaponiyanın) dəxi oraya sahib olmasını arzu etməzlər” (2.s.417). Məqalədə Yaponiyaya 
müraciət olunması  bu ölkəyə olan diqqət və marağı bir daha təsdiqləyir. 

Şirməmməd Hüseynovun “Məmməd Əmin Rəsulzadə, 1915 – 1916” kitabının üçüncü 
cildində də Yaponiya ilə bağlı bəzi məsələlərə toxunulmuş, hətta məqalələrdən biri, 
“Yaponiya məsələsi” adlandırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, Yaponiya ilə bağlı iyirminci yüzilliyin əvvəllərində görkəmli Azərbaycan 
musiqişünası və bəstəkarı  Üzeyir Hacıbəylinin də bir sıra məqalələri dərc olunmuşdur. 
Bunlar “Yaponiyanın tarixi”, “Yaponiya və islam” adlanır. 
Qeyd edək ki, akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərliyi altında araşdırma aparan Orhan Aras 
özünün “Məhəmməd Əsəd bəyin publisistikası” adlı monoqrafiyasında bəzi məqamlarda 
yapon ədəbiyyatı ilə bağlı məsələlərə də toxunmuşdur. Onun faktlara istinadən bildirdiyinə 
görə 1928 – ci ilin 2 noyabrında dərc olunan mətbu orqanlardan birində  Əsəd bəyin yapon 
ədəbiyyatı ilə bağlı məqaləsi dərc olunmuşdur. Məqalə görkəmli yapon şairi Takizava Kay 
Kyokutayın 80 – ci ildönümünə həsr edilmişdir. Orhan Aras məqalədən gətirdiyi sitatı olduğu 
kimi təqdim edirik: “Təəssüf ki, yapon ədəbiyyatı dünyada Çin, hind, Misir ədəbiyyatı qədər 
tanınmamışdır. Hətta yapon ədəbiyyatı Albert Ehrenşteynin (ekspressionist  şeirlər yazan 
alman şairi – X.M.) də dediyi kimi Avropada Cağatay ədəbiyyatı qədər belə tanınmır” (6, s. 
8). Halbuki yapon ədəbiyyatı Uzaq Şərqin adət-ənənələri və həyat tərzini öyrənmək 
baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Ümumiyyətlə,   Azərbaycan ədəbiyyatında Yaponiya mövzusunun işlənməsinə ehtiyac var və 
bu sahədə elmi ədəbiyyatşünaslıqda lazımi addımların atılması zəruridir.   
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Abstract 

In this study, a multi-interval Sturm-Liouville equation defined on three disjoint 

intervals ( , 0) , ( 0 , 0)
2 2 2

and ( 0 , )
2

together with impulsive 

conditions through the common ends  and with separated boundary conditions at the 
boundaries   is considered. We define a new concept, so-called weak eigenfunction which 
is an generalization of a classical eigenfunction. This concept allows us to reduce the multi-
interval Sturm-Liouville problem under consideration to an operator-pencil equation in 
suitable functional space. We also proved that this operator-pencil is positive defined. 

Keywords: Multi-interval Sturm-Liouville problems, weak eigenfunctions, impulsive 
conditions, operator-pencil. 

INTRODUCTION 

Sturm-Liouville problems are widely used in applied mathematics since for many 
important applications in science and engineering it is required to determine the 
eigenvalues and as well as the corresponding eigenfunctions of such type boundary value 
problems. The complexity of the Sturm-Liouville problem increases if the differential 
equation is defined on multi-interval and the boundary conditions contains not only 
endpoints, but also some internal points of discontinuity. This is due to the fact that the 
multi-interval Sturm-Liouville operator as a rule, is not self-adjoint with respect to the usual 

2 ( , )L inner product. The spectral properties of the multi-interval Sturm-Liouville 
problems that arise from diverse mechanical models and contain the spectral parameter in 
the boundary conditions have been studied in many works (see, Belinskiy and Dauer,1998; 
Binding et al.,1993; Fulton,1977; Hinton,1979; Walter,1973 and corresponding 
bibliography cited therein). Sturm-Liouville problems with a impulsive conditions were 
investigated in (Muhtarov and Yakubov, 2002), and then extended with eigenvalues 
dependent boundary conditions in (Aydemir and Mukhtarov, 2015; Mukhtarov and 
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Kandemir, 2002; Ugurlu and Bairamov, 2014). 

Throughout this study we consider a multi-interval second order differential equation

( ) ( ) ( ) ( ) , [ , 0) ( 0, 0) ( 0, ] (1)
2 2 2 2

v t q t v t v t t

where the function ( )q t is assumed to be real valued and continuous in [ , ]
2

and 

has finite limits
0

2

lim ( ) ( 0)
2t

q t q , is a complex eigenvalue parameter. 

We also consider the following two separated boundary conditions 

1 1

2 3 2 3

ln ( ) , ln ( ) (2)a bv v
a a b b

and four impulsive conditions at two points of interaction
2

t and ,
2

t given by 

1 2 2 1

1 2 2 1

( 0) ( 0) 0, ( 0) ( 0) 0 (3)
2 2 2 2

( 0) ( 0) 0, ( 0) ( 0) 0 (4)
2 2 2 2

c v c v c v c v

d v d v d v d v

where , , , ( 1,2,3, 1,2)i i j ja b c d i j are nonzero real numbers, 1 1 3 2 1 3: . 0, : . 0.a a b b

Note that multi-interval boundary value problems arise when solving many important 
problems arising in various fields of natural science, particularly in fuild mechanics, in Eart's 
free oscillation, in electrostatics and magnetostatics, in aerodynamics, etc. Naturally, solving 
of multi-interval eigenvalue problems including additional impulsive conditions are much 
more complicated to solve than classical eigenvalue problems. 

OPERATOR REFORMULATION OF THE MULTI-INTERVAL BOUNDARY 
VALUE PROBLEM (1)-(4) 

It is well-known that the Hilbert space 2[ , ]L a b with inner product ,
b

a

v w v t w dtt is 

complete inner product space. To define Sobolev space, we start with all functions in 2[ , ]L a b
and then restrict attention further to those functions whose derivatives can be defined and are 
also in 2[ , ]L a b . The collection of all such functions is called the Sobolev space 1[ , ]H a b . The 

inner product for 1[ , ]H a b is given by
1[ , ]

,
b

H a b
a

v w v t t v t ww dtt and the norm 

is
1

1
22 2

[ , ]

b

H a b
a

v v t v t dt

Now, using these notations, let's define the inner products suitable for the considered multi-
interval boundary value problem (1)-(4). We will use the following notations 
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2 2 2 2

1 1 1 1

( , 0) ( 0, 0) ( 0, ),
2 2 2 2

( , 0) ( 0, 0) ( 0, ).
2 2 2 2

L L L L

H H H H

Definition 1 The inner product in the Hilbert space 2
1H 2 is defined by 

1
1 21 2, ( ) , 5)( ()

H
V W v t w t w wv v

for ,V W , where 1( ), ( )v t w t H and 1 2 1 2, ,,v v w w .

The concept of a generalized solution is fundamental to this work. The definition of a 
generalized solutions of  the multi-interval boundary value problem (1) - (4) follows by the 
known procedure (Gilbarg et al., 1983 and Ladyzhenskaia, 1985).   

To derive this concept for the system (1)-(4), let us multiply the second order differential 
equation (1) by ( )t  (where ( )t is the conjugate of an arbitrary function 1( )t H ) and 

integrate by parts over the intervals [ , 0) , ( 0 , 0) , ( 0 , ]
2 2 2 2

. Due to 

boundary and impulsive conditions (2)-(4), we have 
( ) (6)v t t q t v dtt t v v v t t dt

where [ , 0) ( 0 , 0) ( 0 , ]
2 2 2 2

.

According to the structure of the space 1H the values of derivatives at the points 
should be excluded from the identity (6). Now introduce a new unknowns 

1 1 2: ( ) ( )g a v a v          and 

2 1 2: ( ) ( ). (7)g bv b v
In terms of the new unknowns (7) the boundary conditions (2) have the following forms  

3 1( )a v g  and

3 2( ) . (8)b v g
By excluding the terms with derivatives ( )v and ( )v from (7) and (8), the boundary 
conditions (2) can be written in the following forms 

3 1 1

2 2 1 1

( ) a g gv
a a

and

3 2 2

2 2 2 2

( ) . (9)b g gv
b b

Then the integral indentity (6) takes the form 
1 1

2 2

1 2

2 2

( ) ( ) ( ) (10)

.

d a bv t t q t v t t v v
a b

g g v t t
a b

t

dt
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Now we are ready to introduce a new concept for the multi-interval boundary value problem 
(1)-(4), the so-called generalized solution of this problem. 

Definition 2 The generalized solution of the multi-interval boundary value problem (1)-(4) is 
the element 1 2( ) Tv t g g (here the script ' 'T  means the transposition) of the Hilbert 
space 2

1H 2 satisfying the identities (9) and (10) for any 1( )t H .

Lemma 1 If 2 2 2( , 0) ( 0 , 0) ( 0 , ) ,
2 2 2 2

v C C C

( , 0)
2

q C ( 0 , 0) ( 0 , )
2 2 2

C C then a generalized solution satisfies 

the multi-interval boundary value problem (1)-(4) in the classical sense. 

Now introduce an another inner product on 1H as follows 

   
1

, ( ) .v w v t w t q t v t w t dt

This inner product generates a norm that is equivalent to the original norm of 1( )v t H ,
that is 

1
1 21 1H

C v v C v for some 1 20 C C .

Lemma 2 For the bilinear functionals 
1 1

1 2
2 2

1 2
3 1 4 2

2 2

( , ( ) ( ) , ( , ,

( , , (

): ):

): ):,

a bv v v v v t t
a b

g gg g
a b

dt

there are such bounded linear operators 1 2 3, , and 4 respectively such that 

1 1

* *
3 4

2 2

( , , 1, 2 , ( , , 3, 4, 1, 2. (11))

1 1, .

)k k k i k iv v for k g g for k i

v v v v
a b

To summarize, if v  is a generalized solution of the multi-interval boundary value problem 
(1)-(4), then (11) holds for all 1( )t H . Namely, the arbitrariness of 1( )t H  in 
identity (11) implies 

1 3 1 4 2 3 .v v g g
Let us introduce to consider two new operators A and B in the Hilbert space 1H  by the 
equalities  

* *3 31 2
1 2 1 3 1 4 2 3 4

2 1 2 2

1 2
1 2 3

1 2

( ) , , , ,

( ) , , , ,

a bg gv t g g v v g g v v
a b

g gv t g g v

where 1g and 2g are defined in (7). The following results are valid. 
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Theorem 1 The generalized eigenfunctions of the multi-interval boundary value problem (1)-
(4) satisfy the following operator equation in 

0 where      .  

Theorem 2 The operator polynomial 0 is positive definite for sufficiently large 
positive values of 0 .
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Özet

Toprakta meydana gelen kirlilikler arasında ıslahı zor olan kirliliklerden biriside ağır metal 

kirliliğidir. Ağır metallerin toprakta bulunan yüksek içerikleri, toprakta yaşayan canlılara 

olumsuz etkilerinin yanı sıra, toprakta biyolojik ve biyokimyasal tepkimeleri engelleyerek 

toprak özelliklerinde olumsuz yönde değişikliklere neden olabilmektedirler. Toprak 

özelliklerinin kötüleşmesi besin elementi döngüsünde bozulmalar olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Söz konusu etkiler ile birlikte; topraktaki organizmaların canlılığının devamı, 

toprak özelliklerinin korunması ve sürdürülebilir tarımın devamı için toprakta meydana gelen 

ağır metal kirliliğinin ıslah edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla çalışmada farklı kadmiyum 

(Cd) kirliliği oluşturulan topraklara artan dozlarda uygulanan vermikompost uygulamasının 

toprak solunumuna etkileri araştırılmıştır. Çalışmada farklı dozlarda kadmiyum (0, 5 ve 10 

mg kg-1) ilave edilmiş topraklara artan dozlarda vermikompost (%0-2.5-5-10) uygulanmış ve 

topraklar tarla kapasitesinin % 70’ine getirildikten sonra laboratuvar koşullarında 28-30oC de 

inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyona bırakılan örneklerde 0-5-10-15-30-45-60-75-90-120. 

günlerde toprak örnekleri alınmıştır. Her inkübasyon süresi sonunda alınan toprak 

örneklerinde; CO2 üretimi analizi yapılmıştır. Toprakta CO2 üretimi genellikle 0 ve 120. 

günlerde en düşük değerler elde edilmiş olup, 5, 10, 15 ve 60. günlerde en yüksek değerler 

tespit edilmiştir. İnkübasyon denemesinde doz ortalamaları dikkate alındığında en yüksek 

değerler % 2.5 ve 10 vermikompost + 10 mgkg-1 Cd ortamında belirlenmiştir. Ayrıca 

inkübasyon denemesinde süre arttıkça CO2 üretimi değerleri artmıştır. Araştırma sonuçlarına 
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göre; kadmiyumla kirlenmiş topraklara, artan dozlarda vermikompost uygulamasının toprak 

solunumuna etkisi istatistik olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Toprak solunumu, kadmiyum, vermikompost, inkübasyon

Abstract 

Heavy metal pollution is one of the most difficult soil pollution problems to remediate. The 

high content of heavy metals in the soil and their negative effects on soil living organisms; 

slow down biochemical reactions in the soil. The deterioration of soil properties leads to 

disruption of soil nutrition. To ensure the conservation of soil biological properties and 

sustainable Agriculture; heavy metal pollution remediation is necessary. For this purpose, the 

effects of increasing doses of vermicompost on soil respiration were investigated in soils 

contaminated with cadmium (Cd). In this study, vermicompost (0, 2.5, 5, and 10 %) was 

applied to soils contaminated with different doses of cadmium (0, 5, and 10 mg kg-1). The 

moisture content of the soils were maintained at 70 % of the field capacity. The soils were 

incubated at 28-30 oC in laboratory conditions. Soil samples were taken from the set up in 0, 

5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90, and 120 periods of incubation CO2 production analysis was then 

carried out for each of the periods. 

The lowest CO2 production was obtained on 0 and 120 incubation periods while the highest 

values were found on the 5th, 10th, 15th, and 60th days. Considering the averages in the 

incubation experiment, the highest values were determined in 2.5 and 10 % vermicompost and 

10 mg kg-1 Cd. In addition, as the time increased in the incubation experiment, the CO2

production values increased. The study shows that the effect different doses of vermicompost 

on the CO2 activity of soil contaminated with cadmium was found to be statistically 

significant (p <0.01). 

Keywords: Soil respiration, cadmium, vermicompost, incubation 

GİRİŞ

Ağır metallerin toprakta bulunan yüksek içerikleri, toprakta yaşayan canlılara olumsuz 

etkilerinin yanı sıra, toprakta biyolojik ve biyokimyasal tepkimeleri etkileyerek/engelleyerek 

toprak özelliklerinde olumsuz yönde değişikliklere neden olabilmektedirler. Toprak 

özelliklerinin kötüleşmesi besin elementi döngüsünde bozulmalar olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Ağır metallerin toprak canlılarına olumsuz etkisi yanında, gıda zinciri ile 

insana ulaştıklarında birikim etkisi nedeni ile hastalıklara yol açabilmektedir.
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İran’da yaptıkları bir araştırmada vermikompost uygulaması sonucunda toprak gözenek 

yapısı, su tutma kapasitesi, katyon değiştirme kapasitesi, organik karbon miktarı, alınabilir 

azot, fosfor, potasyum, mikrobiyal biyomass aktivitesi artarken; hacim ağırlığı, tane 

yoğunluğu, pH ve elektriksel iletkenlik değerlerinin ise azaldığı tespit edilmiştir (Parthasarathi 

et al., 2008). 

Hepşen (2010), fındık zurufu ve arıtma çamurunun kompostlanması ile elde edilen 

vermikompostun sera ve tarla şartlarında toprakların biyolojik özelliklerinde meydana 

getirdiği etkilerin belirlenmesi amacı ile 90 günlük inkübasyon çalışması sonucunda, arıtma 

çamurundan ileri gelen Zn’nun toprak solucanı dokularında arttığını, vermikompostta ise 

azaldığını tespit etmiştir.

Bhartiya ve Singh (2012) toprağa vermikompost ve Eisenia fetida solucanının uygulanması ile 

ağır metallerin topraktan temizlenmesinin daha kolay gerçekleştiğini bildirmişlerdir. Chand 

ve ark. (2012) kurşun ve nikelin artan dozlarını vermikompost uygulanmış ve uygulanmamış 

koşullarda nane bitkisinin Ni ve Pb içeriğine etkisini belirlemek için yaptıkları çalışmada 

vermikompost uygulamalarının yüksek dozda nikel ve kurşun uygulamalarına karşılık daha 

etkili olduğunu bildirmişlerdir.  

Liu ve ark., (2012) arıtma çamurundaki ağır metaller üzerindeki toprak solucanı aktivitesinin 

etkilerini araştırdıkları çalışmada, E.fetida ile vermikompostlamada öncesi ile yapılan 

karşılaştırma sonucunda; su içeriği, pH değeri, organik madde miktarının azaldığı, toplam 

azot içeriğinin arttığı, toplam fosfor ve potasyum içeriğinin azaldığı, kullanılabilir azot 

konsantrasyonu ve kullanılabilir fosfor içeriğinin arttığı, Cu, Ni, Cd, Pb, Zn metallerindeki 

toplam içeriğinin azaldığı belirlenmiş, vermikompostlama ile ağır metallerin verimli bir 

şekilde giderildiği ortaya konmuştur. Bu çalışmanın amacı, kadmiyumla kirlenmiş topraklara 

vermikompost uygulamasının inkübasyon şartlarında toprak solunumu üzerine etkisini 

belirlemektir. 

MATERYAL VE METOT 

Farklı kadmiyum (Cd) kirliliği oluşturulan topraklara artan dozlarda uygulanan vermikompost 

uygulamasının topraktaki CO2 üretimine etkisini araştırmak amacıyla laboratuvar şartlarında 

inkübasyon çalışması olarak yürütülmüştür. Toprak örnekleri 2 mm’lik elekten elenmiştir. 

Toprak örneklerinden saksılara fırın kuru ağırlık esasına göre 2 kg toprak tartılmış ve 

saksılara 0, 5 ve 10 mg kg-1 dozlarda kadmiyum ilave edilmiştir. Saksıdaki topraklara % 0-

2.5-5-10 uygulama dozlarında vermikompost uygulanmış ve topraklar tarla kapasitesinin % 

70’ine getirildikten sonra laboratuvar koşullarında 28-30oC de inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyona bırakılan örneklerde 0-5-10-15-30-45-60-75-90-120. günlerde toprak örnekleri 
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alınmıştır. Her inkübasyon süresi sonunda alınan toprak örneklerinde; toprakta CO2 üretimi, 

Isermayer Yöntemine (1952) göre belirlenmiştir.

İnkübasyon denemesi kurulmadan önce deneme toprağının özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla toprak örneklerinde: tekstür, Bouyocous (1951) (Demiralay 1977), toprak

reaksiyonu (pH): 1:2.5’luk toprak: saf su süspansiyonunda (Richards 1954), elektriksel 

iletkenlik (EC): 1:5’lik toprak su karışımında (U.S. Salinity Lab. Staff 1954), organik madde: 

Smith Weldon yöntemine göre (Smith ve Weldon 1941), kireç (% CaCO3): Sheibler 

kalsimetresi kullanılarak, (Hızalan ve Ünal 1966), toplam azot: Kjeldahl yöntemine göre 

(Bremner 1965), alınabilir fosfor: molibdofosforik mavi renk yöntemine göre (Olsen vd. 

1954), alınabilir Ca, Mg, Na, K: 1 N amonyum asetat ekstraksiyonu ile belirlenmiştir 

(Richards 1954). Alınabilir Fe, Zn, Mn, Cu ve Cd: toprak örnekleri 

dietilentriaminpentaasetikasit (DTPA) çözeltisinde ekstrakte edildikten sonra (Lindsay ve 

Norvell 1978) süzükteki Fe, Cu, Zn, Mn, Cd ICP-AES (Inductively Coupled Plasma Atomic 

Emission Spectrometer) (Varian-Vista) cihazında okunmuştur (Soltanpour ve Workman 

1981).  

Inkübasyon denemesinden elde edilen veriler Minitab 16 istatistik programına göre varyans 

analizine tabii tutulmuş ve yapılan F testine göre önemli çıkan muameleler Duncan çoklu 

karşılaştırma testinde gruplandırılmıştır (Düzgüneş ve ark, 1987).

ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Denemede Kullanılan Toprağın Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Tablo 1. İnkübasyon denemesinde kullanılan toprak örneğinin bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri 

Özellik Değer Özellik Değer

Tekstür Sınıfı Tınlı Ca 

mgkg-1

3247

pH (1:2.5) 7.85 Mg 338

EC (1:5) dSm-1 0.25 Mn 11.9

CaCO3 (%) 25.74 Zn 0.64

O.M. (%) 1,56 Cu 0.72

NH4 +NO3-N mgkg-1 128.56 Fe 2.23

P mgkg-1 26,64 Cd 0.03

K mgkg-1 246.65
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Tablo 1'den de görüldüğü gibi araştırmada kullanılan toprağın pH değeri 7.85 olup hafif 

alkalin karakterdedir (Jackson 1962). Tuzluluk değerine bakıldığında toprak tuzsuz sınıfında 

yer almaktadır (Jackson 1962). Tekstürü tınlı sınıfında (Bouycous 1951) olup, organik madde 

içeriği (%1.56) bakımından ise fakirdir (Ülgen ve Yurtsever 1974). Kireç içeriği %25,74 olup 

fazla kireçli sınıfında (Ülgen ve Yurtsever 1974) yer almaktadır. 

Tablo 2. İnkübasyon denemesinde kullanılan vermikompostun bazı kimyasal özellikleri 

Özellik Değer Özellik Değer

pH 7.55 K

%

1.8

EC (1:5) mmhoscm-1 2.12 Ca 5.2

O.M.

%

42 Mg 1.1

C 24.2 Fe 0.94

C/N 14.85 Zn

mgkg-1

82

N 1.63 Mn 432

P 1.5 Cu 56

Araştırmada farklı dozlarda kadmiyum (0, 5 ve 10 mg kg-1) ilave edilmiş topraklara artan 

dozlarda vermikompost (% 0-2.5-5-10) uygulanmıştır. Kadmiyum ve vermikompost ilave 

edildikten sonra topraklar tarla kapasitesinin %70’ne getirilerek 28oC’de inkübasyona 

bırakılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; farklı dozlarda uygulanan vermikompostun 

inkübasyona bırakıldığı günlerde toprak solunumuna etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu 

farklılıklar genellikle istatistik olarak önemli bulunmuştur. En yüksek CO2 üretimi değeri 

31.81 mgCO2100g-1FKT24sa-1 ile %10 vermikompost uygulanan ve 10 ppm kadmiyum 

ilave edilmiş toprakta tespit edilmiştir. En düşük CO2 üretimi ise 7.83 mgCO2100g-

1FKT24sa-1 olarak vermikompost uygulanmayan ve 10 ppm kadmiyum ilave edilmiş 

toprakta belirlenmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Kadmiyumla kirlenmiş topraklara, vermikompost uygulamasının toprak 

solunumuna etkisi (V0: Vermikompost % 0; V1: % 2.5; V2: % 5; V3: % 10) (Cd0: 

Kadmiyum 0 mgkg-1; Cd1: 5 mgkg-1; Cd2: 10 mgkg-1) 

Kadmiyumla kirlenmiş topraklara artan dozlarda uygulanan vermikompostun 120 günlük 

(0, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 ve 120 günlük dönemlerde) inkübasyon sonucunda,

toprağın CO2 üretimine genellikle uygulanan vermikompost ve vermikompost x kadmiyum 

interaksiyonu istatistik olarak önemli (p<0.01) çıkmıştır. Araştırmada kullanılan

vermikompostun toprağın CO2 üretimine etkisi inkübasyon sürelerine bağlı olarak 

değişmiştir. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

V0Cd0 V0Cd1 V0Cd2 V1Cd0 V1Cd1 V1Cd2 V2Cd0 V2Cd1 V2Cd2 V3Cd0 V3Cd1 V3Cd2

mg CO2 100 g-1 FKT 24 sa-1 

0. GÜN 5. GÜN 10. GÜN 15. GÜN 30. GÜN 45. GÜN 60. GÜN 75. GÜN 90. GÜN 120. GÜN

İnkübasyon süresi (gün) 

INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES-V

AZERBAIJAN Nakhchivan State University 1363 June 1-2, 2021



Şekil 2. İnkübasyon süresine bağlı olarak artan dozlarda kadmiyumun toprak solunumuna 

etkisi                     (V0: Vermikompost % 0) (Cd0: Kadmiyum 0 mgkg-1; Cd1: 5 mgkg-

1; Cd2: 10 mgkg-1) 

Kadmiyumla kirlenmiş topraklarda vermikompost uygulanmadan topraktaki CO2 üretim 

değerleri genellikle kadmiyum dozu arttıkça azalmıştır. İnkübasyonun başlangıcında (0. 

gün) en yüksek CO2 üretimi 10.77 mgCO2100g-1FKT24sa-1 olarak vermikompostun ve 

kadmiyumun olmadığı toprakta belirlenmiştir. En düşük ise vermikompost verilmeyen ama 

10 mgkg-1 kadmiyum ilave edilen toprakta olduğu tespit edilmiştir (7.83 mgCO2100g-

1FKT24sa-1).
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Şekil 3. Kadmiyumla kirlenmiş topraklara, vermikompost (% 2.5) uygulamasının toprak 

solunumuna etkisi (V1: Vermikompost  % 2.5) (Cd0: Kadmiyum 0 mgkg-1; Cd1: 5 

mgkg-1; Cd2: 10 mgkg-1) 

Araştırma sonuçlarına göre % 2.5 vermikompost uygulamasının topraktaki CO2 üretimine 

etkisi şekil 3’de de görüldüğü gibi inkübasyon sürelerine bağlı olarak farklılıklar göstermiş 

olup, bu farklılıklar istatistik olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. İnkübasyon süreleri 

dikkate alınarak, 4 aylık süre içinde en yüksek CO2 üretimi 30.31 mgCO2100g-1FKT24sa-1

olarak 10 mgkg-1 kadmiyum uygulanan toprakta belirlenmiştir. 

Şekil 4. Kadmiyumla kirlenmiş topraklara, vermikompost (%5) uygulamasının toprak 

solunumuna etkisi (V2: Vermikompost % 5) (Cd0: Kadmiyum 0 mgkg-1; Cd1: 5 

mgkg-1; Cd2: 10 mgkg-1) 
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Söz konusu araştırmada % 5 oranında vermikompost uygulanan topraktaki CO2 üretimi 

değerleri 14.68-25.69 mgCO2100g-1FKT24sa-1 arasında değişmekte olup, bu değişiklik 

istatistik olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur (Şekil 4).

Şekil 5. Kadmiyumla kirlenmiş topraklara, vermikompost (%10) uygulamasının toprak 

solunumuna etkisi (V3: Vermikompost % 10) (Cd0: Kadmiyum 0 mgkg-1; Cd1: 5 

mgkg-1; Cd2: 10 mgkg-1) 

Araştırma sonuçlarına göre kadmiyumla kirlenmiş topraklara artan dozlarda uygulanan 

vermikompost uygulamasının toprak solunumuna etkisi farklılıklar göstermiş olup, bu 

farklılıklar istatistiki olarak önemli (p<0.01) bulunmuştur. Doz ortalamaları dikkate 

alındığında en yüksek CO2 üretimi değerleri %10 vermikompost uygulanan topraklarda tespit 

edilmiştir (Şekil 5). Yapılan çalışmalar; vermikompostlama ile ağır metallerin verimli bir 

şekilde giderildiğini ortaya koymuştur (Liu ve ark., 2012; Bhartiya ve Singh 2012; Hepşen 

2010). Shaymaa ve ark. (2010), endüstriyel arıtma çamurundan Pb, Ni, Al ağır metallerinin 

vermikompostlama ile ıslah edilmesinin araştırıldığı; arıtma çamuru: koyun gübresi (20/80), 

arıtma çamuru: koyun gübresi (50/50), arıtma çamuru: koyun gübresi (80/20), arıtma çamuru: 

koyun gübresi (100/0) karışımları hazırlanarak 56 günlük çalışma süresi sonunda, Pb, Ni, Al 

ağır metallerinin sırasıyla %97, %86, %72 oranında giderimin sağlandığı belirlenmiştir.

SONUÇ

Toprakta oluşan ağır metal kirliliği, kirlilikler içerisinde gideriminin zor olması, insan ve 

çevre sağlığı açısından önemli derecede tehlike oluşturan ve sık karşılaşılan kirlilikler 

arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın sonuçları vermikompostun, toprağın bazı biyolojik ve 

kimyasal özelliklerine önemli etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Kadmiyumla kirlenmiş 
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topraklara artan dozlarda vermikompostun toprağa uygulanması ile 4 aylık inkübasyon süresi 

boyunca toprak solunumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülen bu çalışmada; 

vermikompostun belli oranlarda karıştırılarak kullanılması olumlu etkiler sağlamıştır. Cd ile 

kirlenmiş topraklarda vermikompost ilavesi önemli ölçüde kadmiyum toksik etkilerini 

azaltmıştır. 
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Abstract 

The main objective of this study is to characterize and enhance the water absorption property of a 
coarse recycled concrete aggregate (RCA). For this purpose, water absorption, specific gravity, dense 
and loose unit weight, flakiness index and Los Angeles degradation values of the aggregate were 
determined. The water absorption capacity obtained on 10 randomly selected aggregate samples was 
found to be in the range of 6.0±0.3%. In order to decrease the water absorption of RCA, various 
methods based on removal of the adhered old mortar from the aggregate surface or improving the 
quality of this mortar were applied. The improvement methods applied in this study were heat 
treatment, covering with cement and pozzolan slurry, mechanical rubbing and combination of heat and 
mechanical treatment. The heat treatment method involved the exposure of RCA to 250, 300, 350 and 
400 ̊C. Besides, in order to strengthen the adhered mortar RCA was mixed with cement and fly ash 
slurry having water/binder ratios of 0.6, 1 and 2. Mechanical treatment was applied by mixing the RCA 
in a pan concrete mixer for 2, 5, 10, 12 and 15 minutes. Finally, for the combined heat and mechanical 
treatment RCAs were exposed to 300˚C then mixed in the mixer for 2, 5 and 8 minutes. Heat treatment 
alone and impregnation of cement and fly ash slurries did not significantly improved the water 
absorption characteristic of RCA. The exposure to 300˚C followed by 8 minutes mechanical rubbing 
was found to reduce the water absorption capacity of coarse RCA from 6.3% to 2.6% (corresponding to 
58.1% reduction). The RCA subjected to 15 minutes mechanical treatment merely showed the lowest 
water absorption capacity among the treated RCAs. The water absorption capacity of this coarse RCA 
reduced from 5.9% to 1.8% (corresponding to70.2% reduction). 

Keywords: recycled concrete aggregate, mechanical rubbing, degradation resistance, flakiness index, 
water absorption. 
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INTRODUCTION 
The annual concrete consumption, which exceeds 7 billion tons worldwide, consists of 60-75% 
aggregate by volume. 60-67% of this is coarse aggregate and 33-40% is fine aggregate. The Fredonia 
group (Patel et al. 2015) estimated the total worldwide aggregate consumption (for all purposes) to be 
26 billion tons in 2012. It was announced that 25% of this amount is used in China, 12% in European 
countries and 10% in the USA. Although there is no reliable data on total consumption in our country, 
it is thought to be among the top 10 countries when the rate of economic development and the share of 
construction investments are taken into account. It has also been reported that the CO2 released for the 
production of natural aggregates is twice the production of RCA (Patel et al. 2015). From these data, it 
is understood why the use of recycled aggregate should be preferred instead of natural aggregate in 
concrete. It is clear that research and development studies on the subject will increase awareness and 
interest and guide local governments and entrepreneurs. The effect of the use of RCA on the 
mechanical properties of concrete is generally provided by examining the compressive strength. 
Depending on the substitution level, the compressive strength of concretes containing RCA is reported 
to be 10%-30% lower than the concrete produced with normal aggregate with the same water/cement 
(W/C) ratio, similarly, the aggregate-matrix bond strength is around 12-45% lower. It has been 
explained that the effect is less in concretes with low W/C ratio (Patel et al. 2015, Frondistou-Yannas 
1977, Buck 1976, Malhotra 1978, Rahal 2007, Kou et al. 2008, González-Fonteboa et al. 2008). 
However, some researchers claimed the opposite i.e., with the increase in the W/C ratio, the strength of 
the RCA mixture approaches to that of the the control mixture (Dabhade et al. 2012). In some studies, 
it was stated that the replacement of up to 25% of normal aggregate with RCA does not adversely 
affect the compressive strength (Debieb et al. 2010, Fonseca et al. 2011, Etxeberria et al. 2007, Huda et 
al. 2015). Similar results were reported on the elastic modulus of concrete. Depending on the GDA 
inclusion level and the curing condition of concrete, up to 25% decrease in the modulus of elasticity of 
concrete was reported (Fonseca et al. 2011, Elhakam et al. 2012, Pereira et al. 2012, Kou et al. 2013). It 
has been suggested that the use of RCA up to 30% instead of normal aggregate does not adversely 
affect the splitting tensile strength of the concrete (Fonseca et al. 2011, Elhakam et al. 2012, Zega et al. 
2011, Mas et al. 2012, Padmini et al. 2009), but its presence in concrete above this ratio reduced the 
splitting tensile strength (Pereira et al. 2012, Kou et al. 2013, Dibas et al. 2014, Kou et al. 2011, Yang 
et al. 2008). In a 5-year study, the splitting tensile strength of the concrete containing 100% coarse 
RCA was about 10% lower than that of the control mixture up to 1 year. However, it opposite results 
were found at ages beyond 1 year RCA (Kou et al. 2008). The water permeability of concrete increased 
with the increase of the RCA substitution ratio. The fact was more pronounced in concretes with high 
water/cement ratio, was attributed to the excessive porosity of the RCA (Debieb et al. 2010, Thomas et 
al. 2013, Tam et al. 2007, Leemann et al 2015). Since the adverse effect of the old mortar adhered on 
RCA is known to have a negative effect on the aggregate properties, various researchers have applied 
number of methods to overcome this weakness and improve RCA quality (Ismailet al. 2013, Tam et al. 
2007, Saravanakumar et al. 2016, Al-Bayat et al. 2016, Butler et al. 2012, Purushothaman et al. 2014). 
In general, it is possible to divide the improvement methods into two categories: 1) Methods for 
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removing the mortar layer on the RCA. 2) Methods focused on improving the mortar layer. The lack of 
detailed information about the applied improvement methods and the characteristics of the resultant 
RCAs resulted in conflicting reports. Saravanakumar et al. kept RCAs in 0.1 mol and 30°C solutions of 
hydrochloric acid (HCl), nitric acid (HNO3) and sulfuric acid (H2SO4) for 24 hours. The lowest and the 
highest water absorption values were observed in the RCAs kept in H2SO4 solution and those kept in 
HCl, respectively. The reduction in water absorption of RCA was due to the loss of old mortar from the 
RCA. Silica fume impregnation to RCAs exposed to HCl solution resulted in a further reduction in the 
water absorption of aggregate and a consequent increase in concrete strength. The treatment of RCA in 
acid solutions increased the 28-day compressive strength of concrete by 8 to 18%, compared to that of 
the mixtures containing untreated RCA. The effect became more considerable at later ages. It was 
concluded that the 90-day strength of concretes produced with RCAs treated in HCl, HNO3, H2SO4,
and HCl+SD were 18%, 18.5%, 20%, and 22% higher, than those of untreated RCA-containing 
concretes, respectively (Saravanakumar et al. 2016). Al-Bayati et al. studied the effects of heat 
treatment at various temperatures (250°C, 350°C, 500°C and 700°C) for one hour, 24 hours of soaking 
in 0.1 mol HCl+CH3COOH solution and mechanical treatment (15 minutes etching without ball in the 
microdeval apparatus) on RCA properties. The lowest water absorption was obtained by applying 
short-term mechanical treatment to RCAs after heat treatment at 350°C. Heat treatment at 500°C and 
700°C increased RCA water absorption rather than decreasing it (Al-Bayat et al. 2016). Similar results 
were reported by other researchers (Butler et al. 2012). Sui and Mueller investigated the effect of a 
combination of heat treatment at various temperatures between 100 and 600°C for 30 minutes and 
mechanical treatment applied in a ball mill for various times on RCA properties. It was emphasized 
that it is possible to produce RCA with properties similar to the original aggregate with an effective and 
sufficient mechanical treatment applied after the heat treatment at 250-300°C (Sui et al. 2012).

MATERIALS AND METHOD 

Cement and Fly Ash  

In the experimental study, a CEM I 42.5R cement and a fly ash were used. The chemical, mechanical 

and physical properties of the cement and fly ash obtained from their manufacturers are given in

Table 1.
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Table 1. Chemical composition, physical and mechanical properties of cement and fly ash
Chemical Composition 
(%) Cement

Fly ash

SiO2 19.32 53.81
Al2O3 5.21 23.52
Fe2O3 1.95 6.5
CaO 63.02 10.74
MgO 2.02 2.72
Na2O 0.36 0.57
K2O 0.83 2.46
SO3 3.12 1.33
Loss on Ignition 3.67 0.23
Cl 0.0074 -
Insoluble Residue 0.63 -
Free CaO 1.06 -
Physical Properties
Specific Gravity 3.12 2.42
Blaine Specific Surface 
(cm2/g) 3674

4530

Initial Setting Time 
(min) 150

-

Final Setting Time 
(min) 200

-

Mechanical Properties
Compressive Strength 
(MPa)

Strength Activity 
Index (%)

2-day 24 -
7-day 39.3 78
28-day 49.5 82

Recycled Aggregate 

In the experimental study, RCA was provided by a licensed recycling aggregate company. The 
compressive strength of the parent concrete was reported to be in the range of 8-14 MPa. 

Characterization of RCAs 

For characterization of RCA, water absorption and specific gravity (TS EN 1097-6), unit weight (TS 
EN 1097-3), Los Angeles degradation (TS EN 1097-2), flakiness index (TS EN 933-3) and particle size 
distribution (TS EN 933-1:2012) properties were determined according to the relevant standards.

Improvement Methods 

RCA was improved by four methods in this study. 1) heat treatment. 2) mechanical rubbing in a pan 

type laboratory mixer. 3) Mechanical rubbing of heat treated RCA. 4) Infiltration of RCA in cement 

and fly ash slurry.  
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In each improvement method, 2 kg of RCA being in 16-32 mm size fraction was used. While oven-dry 

samples were used in mechanical treatment and cement and fly ash slurry coating methods, SSD 

samples were used in heat treatment to remove more mortar from the RCA. The water absorption 

capacity of RCA before and after each improvement methods was determined and the efficiency of the 

method was evaluated regarding the reduction in absorption capacity of RCA.

Mechanical Rubbing  

In this method, aggregates were mixed in a pan-type mixer at a rate of 60 rpm for 2, 5, 10, 12 and 15 

minutes to remove adhered mortar.  

Heat Treatment 

In heat treatment method the recycled concrete aggregate was heated at 250, 300, 350 and 400 ºC

temperatures for 1, 2 and 3 hours followed by immediate immersion in water. 

Combined Heat Treatment and Mechanical Rubbing  

In this method, RCA was exposed to 300˚C for 1 hour then mixed in the pan-mixer for 2, 5 and 8 

minutes. 

Cement and Fly Ash Slurry Infiltration 

Cement and fly ash slurries with water/binder ratios of 0.6, 1 and 2 by weight were prepared. The 

slurry and RCA were mixed for 1 min. The operation was repeated at 5 minutes interval for  20 

minutes. The RCA taken from the slurry was cured in the laboratory air for 7 days. 
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RESULT AND DISCUSSION 

The water absorption, specific gravity, unit weight, flakiness index and Los Angeles degradation values 
of untreatedRCA are given in Table 2 and 3.   

Table 2. Particle size distribution of untreated RCA 

Aggregate Percent Passing
31.5 mm 25 mm 20 mm 16 mm

Untreated RCA 100 86 59 0

Table 3. Properties of untreated RCA 

Aggregate
Water 

absorptin  
(%)

flakiness 
index 
(%)

Los Angeles 
Weight Loss 

(%)

Unit Weight 
(kg/m3)

Specific 
Gravity

Dry 
Rodded Loose Dry SSD

Untreated 
RCA 6,97 15,80 33,32 1249 1106 2,24 2,39

Improvement of RCA

The characteristics of 15-25 mm size fraction coarse RCAs subjected to various improvement methods 
are given below. 

Heat Treatment 

The properties of RCA exposed to various temperatures ranging from 250ºC to 400ºC for 1, 2 or 3 
hours are given in Table 4. Regardless of the temperature level and time of exposure, the water 
absorption rate of RCAs increased by 8 to 25% (rather than decreasing). The increase in this rate was 
perhaps arisen from the further micro-cracks occurred in RCAs upon heating and cooling. No 
correlation could be established between the exposure time and the changes in water absorption rate or 
mass of RCA. However, the greatest absorption capacity (%7.57) was recorded in the RCA exposed to 
400°C for 2 hours. Meanwhile, heat treatment had a negligible effect on the specific gravity of RCA. 
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Table 4. Absorption capacity and mass changes of RCAs upon heat treatment 

Property
Processing Temperature and Time

250°C 300°C 350°C 400°C
1h 2h 3h 1h 2h 3h 1h 2h 3h 1h 2h 3h

RCA

Water Absorption 
Before Improvement 
(%)

6,61 6,23 5,93 6,01 6,17 5,85 5,93 6,44 6,52 6,35 6,03 5,69

Water Absorption 
After Improvement 
(%)

7,36 6,91 6,45 6,73 7,01 6,5 6,72 7,28 7,54 7,22 7,57 7,04

Healing 
Effect

Change in 
Absorption
Capacity
(%)

11,4 11 8,73 12 13,7 11,1 13,4 13,1 15,7 13,8 25,5 23,9

Mass
Change 
(%)

-1,2 -1,1 -1,1 -1,5 -1,4 -1,2 -1,4 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 -2

Specific Gravity 
(SSD) 2,23 2,23 2,2 2,23 2,23 2,23 2,2 2,23 2,25 2,21 2,27 2,23

Mechanical Rubbing   

The results of the mechanical treatment on RCA properties are given in Table 5. Not surprisingly,  with 
the increase of the duration of treatment both the absorption capacity and the mass of the RCA
decreased. The absorption capacities of RCA being in the range of 5.9-7.22% before treatment were 
reduced to the range of 5.23-1.76% after 15 minutes of mechanical treatment. Accordingly, a maximum 
reduction of 70% in absorption capacity of RCA subjected to mechanical rubbing was recorded. 

Table 5. Water absorption rates and mass changes of RCAs before and after mechanical treatment 

Property Processing time
2 min 5 min 10 min 12 min 15 min

RCA

Water Absorption Before Improvement (%) 7,14 7,22 6,64 6,16 5,9
Water Absorption After Improvement (%) 5,23 3,99 3,49 2,03 1,76

Healing Effect Water Absorption Change (%) -26,7 -44,7 -47,4 -67 -70,2
Mass Change (%) -21,4 -33,9 -38 -42 -44,7

Specific Gravity (SSD) 2,44 2,47 2,49 2,53 2,54

Combined Heat Treatment and Mechanical Rubbing  
The absorption capacity and mass loss of RCAs before and after the treatment are presented in Table 6. 
As seen in the table, water absorption rates increased upon 1 hour heat treatment at 300°C, decreased 
by 30 to 58% upon further mechanical rubbing for 2 to 8 minutes. At the same time, the mass loss 
increased with the increase of the mechanical treatment duration. The best results were obtained in 
RCA, which was kept in the oven for 1 hour at 300°C and then mechanically treated for 8 minutes. It 
was concluded that mechanical treatment is the method that makes a significant difference in water 
absorption rate, rather than heat treatment followed by mechanical treatment of RCA. In this combined 
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process, which is carried out with mechanical treatment after heat treatment, it is not recommended 
because both the cost of the heat treatment increases and the mechanical process alone provides good 
results with less cost. At most around 5% increase in the specific gravity of RCA was also occurred 
upon application of the combined healing method.  

Table 6. Absorption capacity and mass changes of RCAs subjected to mechanical rubbing 

Property 300°C for 1 hour
2 min 5 min 8 min

RCA

Water Absorption Before Improvement (%) 6,40 6,09 6,29
Water Absorption After Heat Treatment (%) 6,93 6,17 6,40
Water Absorption After Mechanical Treatment (%) 4,47 3,25 2,63

Healing Effect Water Absorption Change (%) -30,1 -46,6 -58,1
Mass Change (%) -15,9 -30,9 -37,6

Specific Gravity (SSD) 2,45 2,54 2,57

Cement and Fly Ash Slurry 
In spite of the above mentioned three improvement methods which aim to remove the adhered old 
mortar from the RCA this method tends to strengthen this mortar layer. The water absorption rates and 
mass changes before and after slurry infiltration are given in Table 7. The reduction in absorption 
capacity of RCA upon slurry infiltration was found to be negligible. 

Table 4. Absorption capacity and mass changes of RCAs upon slurry infiltration 

Property Water/Binder Ratio of Slurry
0,6 1 2

RCA

Water Absorption Before Improvement (%) 6,5 6,9 6,8
Water Absorption After Improvement (%) 6,8 6,7 6,3

Healing Effect Water Absorption Change (%) 5,2 -2,3 -7,8
Mass Change (%) 6,4 2,8 1,4

Specific Gravity (SSD) 2,4 2,4 2,4

CONCLUSION  

In this study the effect of improvement methods applied on the absorption capacity and specific gravity 
of a coarse recycled concrete aggregate was investigated. For the aggregate used and treatment 
methods applied following conclusions were drawn: 

Slurry impregnation had no beneficial effect on the water absorption of the RCA. 

Mechanical rubbing of the aggregate in a pan type mixer for 15 minutes was found to be the 
most effective improvement method. Upon application of this method, the water absorption 
capacity of the RCA reduced up to 70%. 
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Heat treatment alone did not significantly improve the water absorption characteristic of RCA.  

The exposure to 300˚C followed by 8 minutes mechanical rubbing was found to reduce the 
water absorption capacity of coarse RCA from 6.3% to 2.6% (corresponding to 58.1% 
reduction).  
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