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CONGRESS PROGRAM 
FACE-TO-FACE 

 
 

KONGRE KURALLARI   

 
 Program bilimsel DİSİPLİNLER gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol 

ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 10 

Aralık tarihine kadar bilgi@istanbulkongresi.org adresi ile iletişime geçiniz.  

 Her bir sunum için ayrılan süre 10-12 dk’dır. Bu sebeple sunumlarınızda temel kitabi bilgiler 

ve tanımları açıklamaktan kaçınarak yaptığınız çalışmanın özüne değininiz.  

 Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi 

oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen 

Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR  

 Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir  

 Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde 

yayınlanacaktır.  

 Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür 

ederim.  

Düzenleme Kurulu Başkanı 

 

 

 

 

VENUE: Nippon Hotel 

Conference Hall Address: Kocatepe, Topçu Cd. No:6, 34437 Beyoğlu/İstanbul 
  

mailto:bilgi@istanbulkongresi.org


 
 

SESSION-1 / HALL-1 

16.12.2022 / 13:45-15:30 (Türkiye Time) 
 

FACE-TO-FACE PARTICIPATION 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Ayşe ERKMEN 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Ayşe ERKMEN Gaziantep University 
AN OVERVIEW OF ECONOMIC 

DEVELOPMENTS IN ATATURK’S PERIOD 

Assoc. Prof. Dr. İmran GÜR Muş Alparslan University 

AS THE WORLD CAPITAL FORMS THE NEW 
HUMAN CIVILIZATION THE 

CENTURY OF EQUALITY BEGINNING 
TERMINOLOGY: 1900’S NEW 
IMAGINATIVE LITERATURE 

Assoc. Prof. Dr. İmran GÜR Muş Alparslan University 
AS THE CENTENARY OF EQUALITY 

TERMINOLOGY THE EMPOROR CREATIVE 
CAPITAL FORM IN ISTANBUL 

Jahandar JABAROV Istanbul University 
SOCIOLOGICAL PROPAGANDA: FROM 

JACQUES ELLUL TO THE PRESENT 

Mətanət Şahaliyeva Qurban qızı 
Institute of Manuscripts named 

after M. Fuzuli of ANAS 

SELECTIONS FROM SOUTH AZERBAIJAN 
LITERATURE: THE AUTHOR’S DEFENSE OF 

WOMEN’S RIGHTS IN ZEYNALABDIN 
MARAGALI’S ‘İBRAHİM BEY’S 

TRAVELNAME’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESSION-2 / HALL-1 

16.12.2022 / 15:45-17:30 (Türkiye Time) 
 

FACE-TO-FACE PARTICIPATION 
Moderator: Musa MURSAGULIYEV 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

ABIDINOVA Aygul Nurseitkyzy 
School-gymnasium No. 15 

named after M. Zhumabaev, 
Kazakhstan 

INTERACTIVE METHODS OF TEACHING AS 
A MEANS OF FORMATION OF BASIC 

COMPETENCES 

Dr. Zhanakul SAMETOVA 
Abai Kazakh National 

Pedagogical University,  
Kazakhstan 

THE WAYS OF DEVELOPING PUPILS’ 
VOCABULARY THROUGH CHILDREN’S 

LITERATURE 

Sh.Zh. SEILOV  
E. ADALI  

Zh.E. ZULPYKHAR  
D.V. RAZUMOVSKIY 

L.N. Gumilyov Eurasian 
National University, Kazakhstan 

Istanbul Technical University, 
Turkey 

IT education, digital 
transformation and business 

consultant, Russia 

FORMATION OF THE EDUCATIONAL AND 
SCIENTIFIC LANDSCAPE OF THE DIGITAL 

ECONOMY OF THE COUNTRIES OF THE 
ORGANIZATION OF TURKIC STATES 
(DICTIONARY OF DIGITAL TERMS) 

Dr. Saadat ALİYEVA 
 “Avey” State historical and 
cultural reserve, Azerbaijan 

THE HISTORICAL IMPORTANCE OF 
ARCHEOLOGICAL RESEARCH IN KAZAKH 

REGION OF AZERBAIJAN 

Musa MURSAGULIYEV 
Firuze MAMMADOVA 

‘Keshikchidagh’ State historical 
and cultural reserve, Azerbaijan 

KESHIKCHIDAGH - THE HOME OF 
ANCIENT TURKIC TRIBES 
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MODERN SCIENTIFIC RESEARCH 

CONGRESS–IV 

 

  

Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 

Zoom Passcode: 161718 

 

CONGRESS PROGRAM 

16-18 DECEMBER 2022, ISTANBUL 



 Önemli, Dikkatle 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  sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link https://zoom.us/join

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 özelliğini 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. 

 

Important, Please Read Carefully 
 To be able to attend a meeting online, login via  site, enter ID “Meeting ID or Personal Link https://zoom.us/join

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. 

 

*** 
Zoom'a giriş yapmadan önce lütfen örnekteki gibi salon numaranızı, adınızı ve soyadınızı belirtiniz 

Before you login to Zoom please indicate your hall number, name and surname 

exp. H-5, Ananda MAJUMDAR 

 
 

 

PARTICIPANTS COUNTRIES (25): 

Türkiye, Azerbaijan, Croatia, Canada, Iraq, Algeria, India, Kazakhstan, Romania, Benin, Russia, Vietnam, 

Saudi Arabia, Nigeria, Morocco, North Macedonia, Kosovo, Iran, Indonesia, Philippines, Mexico, Pakistan, 

Algeria, Italy, USA 
    

 
 



 
 

SESSION-1 / HALL-1 

17.12.2022 / 13:30-16:00 (Türkiye Time) 
 

Moderator: Oloyede Funmilayo Mary 
Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 / Zoom Passcode: 161718 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dino DAVOSIR 
Asst. Prof. Ivana ŠOLA 

University of Zagreb, Croatia 
PHENOLIC FINGERPRINTING OF 

BROCCOLI, CAULIFLOWER AND KALE 
MICROGREENS 

ABDULAI, B. S. 
UKPONG, I. G. 
OLOGIDI, F.  

LADU, T. 

Federal Polytechnic Ekowe, 
Nigeria 

PROBLEMS OF PEASANT FARMING IN 
SOUTHERN NIGERIA: THE CASE OF 

SOUTHERN IJAW LOCAL GOVERNMENT 
AREA OF BAYELSA STATE 

Oloyede Funmilayo Mary  
Oshundina Esther 

Osun-State University,  
Nigeria 

NUTRIENT SOURCES AFFECT SELECTED 
MINERALS AND VITAMINS IN SNAKE 

TOMATO (TRICHOSANTHES 
CUCUMERINA L.) FRUITS 

Oloyede Funmilayo Mary 
Osun-State University,  

Nigeria 

BIOAVAILABILITY OF ANTIOXIDANTS IN 
PUMPKIN (CUCURBITA PEPO LINN.) 

PLANT PARTS 

Maria EL OUAZZANI  
Abdelmajid HADDOUI  

Naïla OUAZZANI  
Mustapha AFDALI  

Sultan Moulay Slimane 
University 

Laboratory of Water 
Biodiversity and Climate 

Changes 
National Office of Drinking 
Water Beni Mellal, Morocco 

EFFECTS OF OLIVE MILL WASTEWATER 
ON THE PURIFYING PERFORMANCE OF A 
WASTEWATER TREATMENT PLANT BY A 

NATURAL LAGOON: A CASE STUDY 

Parisa Shavali Gilani --- 

INVESTIGATING THE EFFECT OF 
DIFFERENT FLAVORINGS ON THE 

AMOUNT OF POLYCYCLIC AROMATIC 
HYDROCARBONS (PAHS) IN THE SHELL 
AND KERNEL OF ROASTED SUNFLOWER 

SEEDS 

Ferlyn V. Logronio  
Angelie U. Mangyao  

Kent Cyrel B. Villantez  
Ronnamae Daniela A. Diva  

Northwestern Mindano State 
College of Science and 

Technology 

THE PRESENCE OF ZOONOTIC 
PROTOZOANS AND NEMATODES ON 

CONTAMINATED STREET FOOD DIPPING 
SAUCE IN TANGUB CITY, MINDANAO, 

PHILIPPINES 

Darwin H. Pangaribuan 
Intania Puput Saputri 

M Fathulloh 
University of Lampung 

THE EFFECT OF SEAWEED LIQUID 
ORGANIC FERTILIZER AS AB MIX 

NUTRIENT SUBTITUTE ON MUSTARD 
(BRASSICA JUNCEA L.) WITH HYDROPONIC 

SYSTEM 

Duy Nguyen Xuan 
Hanh Tran Thi My 

--- 
ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF VOI LEAF 
EXTRACT AND PREVENTION OF LIPID 
OXIDATION IN OIL-FISH MEAT MODEL 

 
   



 
 

SESSION-1 / HALL-2 

17.12.2022 / 13:30-16:00 (Türkiye Time) 
 

Moderator:  
Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 / Zoom Passcode: 161718 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Prof. Dr. Safia UROOJ 
Prof. Dr. Shahid FAROOQ 

Dr. Wahaj Muhammad KHAN 

University of Karachi 
University of Punjab, Pakistan 

IMPACT OF STUDENTS’ UBIQUITOUS 
LEARNING THROUGH WEB 2.0 TOOL ON 

STUDENTS’ CREATIVITY 

Moses Adeolu AGOI 
Oluwakemi Racheal OSHINOWO 

Lagos State University of 
Education, Nigeria 

ASSESSING THE EFFICACY OF COMPUTER 
ASSISTED INSTRUCTION (CAI) 

ON PRIMARY EDUCATION: IMPLICATIONS 
FOR SCHOOL MANAGEMENT SYSTEM 

Masa’udu ALIYU 
Tasi’u DAHIRU 

Umaru Musa ‘Yar’adua 
University 

Al-Qalam University, Nigeria 

SURVEYING CONCEPTUAL METAPHORS IN 
FOOTBALL WRITINGS: SPORTS SECTION 

OF THE DAILY TRUST NEWSPAPER 

OLAYINKA ELIZABETH OMOTAYO University Of Cambodia 

COPING MECHANISMS AND STRESSORS 
AMONG MOTHERS OF VISUALLY 

IMPAIRED CHILDREN IN THE SCHOOL FOR 
THE VISUALLY IMPAIRED, AKURE, ONDO 

STATE 

Parvathy V  
Deepanjali Mishra 

KIIT University, India 
PRESERVATION OF INDIAN FOLK 

LITERATURE THROUGH DIGITALISATION 

Golak Bihari Palai  
Rabindra Kumar Pradhan  

Deepanjali Mishra 
KIIT University, India 

USE OF MYTH AND IMAGERY IN T.S. 
ELIOT’S THE WASTE LAND 

Prof. Felice Corona 
Prof. Tonia De Giuseppe 

Dr. Annalisa Ianniello 
 

University of Salerno 
Giustino Fortunato University, 

Italy 

PEDAGOGY OF VALUES: WELL-BEING AND 
INCLUSION 

ABDİKADİROVA Kulyan 
Sultankhanovna 

School-gymnasium No. 15 
named after M. Zhumabaev, 

Kazakhstan 

A COMPETITIVE QUALIFIED SPECIALIST IS 
THE MAIN REQUIREMENT OF TODAY 

DUYSENBİEVA Gulzina Ileshanovna 
School-gymnasium No. 15 

named after M. Zhumabaev, 
Kazakhstan 

USE OF INTERACTIVE METHODS OF 
TEACHING IN THE EDUCATIONAL SYSTEM 

UMBETALİEVA Ainur Muratovna 
School-gymnasium No. 15 

named after M. Zhumabaev, 
Kazakhstan 

THE DEVELOPMENT OF CRITICAL 
THINKING TECHNOLOGY 

  



 
 

SESSION-1 / HALL-3 

17.12.2022 / 13:30-16:00 (Türkiye Time) 
 

Moderator: Asst. Prof. Dr. Fitnat Şule ŞAKAR  
Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 / Zoom Passcode: 161718 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Hamit YILDIZ 
Res. Asst. Deniz YILDIZ PEHLİVAN 

Gaziantep University 
İzmir Katip Çelebi University 

EVALUATION OF THE PATIENTS WITH 
POLIARTRICULAR JOINT PAIN WHO APPLY 

TO INTERNAL MEDICINE POLICLINICS 

Assoc. Prof. Dr. Hamit YILDIZ 
Res. Asst. Deniz YILDIZ PEHLİVAN 

Gaziantep University 
İzmir Katip Çelebi University 

DIAGNOSTIC APPROACH TO ANEMIA IN 
ADULTS 

Kazımova V.M. 
Fatullayeva S.F. 

Abdullayeva A.A. 
Aliyeva N.V.  

Ali F.M.  
Samedov Sh.Kh. 

Azerbaijan Medical University 
ON THE HYGIENE CHARACTERISTICS OF 

THE STUDENTS FOOD REGIME 

Asst. Prof. Dr. Dilek VURAL KELEŞ 
Asst. Prof. Dr. Oya GÜVEN 

Kırklareli University 

APOPTOTIC EFFECT OF GOLD 
NANOPARTICLES ON ESCHERICHIA COLI 

LIPOPOLYSACCHARIDE ACTIVATED MCF-7 
HUMAN BREAST CANCER CELLS THROUGH 

MODULATION OF MITOCHONDRIAL 
DYNAMICS 

Assoc. Prof. Dr. Duygu Neval SAYIN 
İPEK 

Murat ABLAK 
Dicle University 

PARASITES DETECTED BY FECAL LOOK IN 
HORSES RAISED IN THE RURAL AREA OF 

HANI DISTRICT OF DIYARBAKIR 
PROVINCE 

Lecturer Dr. Mehmet Ali KARASELEK 
Assist. Prof. Tuğçe DURAN 

Assist. Prof. Serkan KÜÇÇÜKTÜRK 

Necmettin Erbakan University 
KTO Karatay University 

Karamanoğlu Mehmetbey 
University 

INVESTIGATION OF THE POSSIBLE 
EFFECTS OF PILLAR[5]ARENE 

DERIVATIVES ON CASPASE AND 
METASTATIC PATHWAY ON LUNG 

ADENOCARCINOMA CELLS 
Rima SAADBOUZID  

Housna LABED  
Imane SARHANI  
Donia HELLAL  

Leilia OUMDDOUR  
Massouda IBRIR  

Hachani KHADRAOUI  
Ghania BELAALOUI 

Batna 2 University, Algeria 
Anatomopathology Department 

CHU Batna 

BREAST CANCER IN EASTERN OF ALGERIA, 
PRELIMINARY RESULT OF 
RETROSPECTIVE STUDY 

Res. Asst. Dr. Şükran KOLAY ÇEPNİ 
Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 

THE ROLE OF SOCIAL WORK IN THE 
TREATMENT OF FEMALE SEXUAL 

DYSFUNCTIONS 

 
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SESSION-1 / HALL-4 

17.12.2022 / 13:30-16:00 (Türkiye Time) 
 

Moderator: Prof. Dr. Osman ERKMEN 
Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 / Zoom Passcode: 161718 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Ceylan BAŞTÜRK SATIK 
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER 

Uludağ University EXERCISE AND NEUROGENEZIS 

Berk AVCI 
Assoc. Prof. Dr. Aksel ÇELİK 

Dokuz Eylül University 
AGE-RELATED DIFFERENCES IN THE 

SPECIFIC TEST ON TAEKWONDO PLAYERS 

Betül GÜL ÖRNEK 
Prof. Dr. Şerife VATANSEVER 

Uludağ University 
EFFECTS OF EXERCISE FOR PATIENTS 

WITH FIBROMYALGIA SYNDROME 

Dr. Ali ALEMDAR University of Health Sciences 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS 
WITH LOCALLY ADVANCED 

GASTRIC CANCER WHO RESPOND 
COMPLETE AND NEAR-COMPLETE TO 

PREOPERATIVE NEOADJUVANT 
CHEMOTHERAPY 

Res. Asst. Fırat AŞIR 
Lec. Fikri ERDEMCİ 

Asst. Prof. Dr. Fatih TAŞ 

Dicle University 
Siirt University 

INVESTIGATION OF Kİ-67 PROTEIN 
EXPRESSION IN RADICULAR CYSTS 

Dr. Neslihan HEKİM 
Prof. Dr. Sezgin GÜNEŞ 
Prof. Dr. Ramazan AŞCI 

Ondokuz Mayıs University 
INVESTIGATION OF SEMINAL 

ANTIOXIDANT CAPACITY IN VARICOCELE 

Özge AYYILDIZ 
Assoc. Prof. Dr. Dursun Ali ŞİRİN 

University of Health Sciences 
USAGE OF LASER AND ITS APPLICATION 

AREAS IN ENDODONTICS 

Şeker DAĞ 
Şifa TÜRKOĞLU 
Lütfiye GENÇER 

Sivas Cumhuriyet University 
MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN 

DIABETES 

Dr. Dinçer ALTINEL University of Health Sciences 

OPEN SURGICAL APPROACH TO 
POSTERIOR SPUR FORMATION 

(PREOPERATIVE/POSTOPERATIVE 
PATIENT ANALYSES) 

  



 
 

SESSION-1 / HALL-5 

17.12.2022 / 13:30-16:00 (Türkiye Time) 
 

Moderator:  
Zoom Meeting ID: 890 4754 1247 / Zoom Passcode: 161718 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Abderrahmane Aqachtoul 
Karam Khaoula 
El mejdi Asma  

Youssef Ait Khouya 

Moulay Ismail University, 
Morocco 

AN OVERVIEW OF FACE RECOGNITION 
METHODS 

Kesavulu A  
S Rajesh Kumar 

Vellore Institute of Technology 
National Coalition of 

Independent Scholars, India 

COMPRESSIVE PROPERTIES OF GRAPHENE 
NANOPLATELETS/NANO ALUMINA FILLED 

EPOXY HYBRID NANOCOMPOSITES 

Sushrut M. Patankar  
Bhushan R. Chavan  

Amol S. Shinde  
Sameer S. Nanivadekar 

A. P. Shah Institute of 
Technology, India 

A REVIEW OF ENERGY CONSERVATION 
OPPORTUNITIES IN PACKAGING 

INDUSTRY 

Dr. Hilario Martines-Arano 
Dr. Luz del Carmen Gómez-Pavón 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México 

APPLICATIONS OF CHAOS THEORY IN THE 
STUDY OF BIOLOGICAL FUNCTIONS 

IN HUMAN CANCER CELLS ASSISTED BY 
CHAOTIC ATTRACTORS 

Berrabah Hamza Madjid  
 Zemri Amine 

Chaib Ouaddah 
Zaiter Khaled 

University of Relizane 
El-Wancharissi University 

Center of Tissemsilt, Algeria 

THE INFLUENCE OF DIFFERENT LOAD 
CONDITIONS ON THE BUCKLING OF AN 

FGM PLATE 

Berrabah Hamza Madjid  
 Zemri Amine 
Zine Abdallah 
Zaiter Khaled 

University of Relizane 
El-Wancharissi University 

Center of Tissemsilt, Algeria 

THE INTERVENTION OF 
THERMOMECHANICAL STRESSES ON 

ADVANCED POROUS COMPOSITE PLATES 

DR.N. VENU MADHAV  
BADAR ZEHRA 

DR. SREE SAI VYSHNAVI 

Satavahana University, India 
Dr. Brkr Govt. Ayurveda Medical 

College, India 

CARBON CAPTURE TECHNOLOGY: BY 
SPIRULINA 

URBAN PHOTO BIOREACTOR TO CAPTURE 
CO₂ AND PRODUCE O₂ JUST LIKETREES A 

PRE PRAPOSAL FOR PLANING FOR SMART 
CITIES IN INDIA 

Saida Assouik 
Fouad Mourabit 
M’hamed Ahari 

Abdelmalek Essaadi University, 
Morocco 

REMOVAL OF NITRATES FROM AQUEOUS 
SOLUTIONS USING BENTONITE AND 

ACTIVATED CARBON 

Shehu Jibril 
Aminu Saleh College of 

Education, Nigeria 

THE ROLE OF GREEN CHEMISTRY AS A 
SOLUTION FOR ENVIRONMENTAL 

CONTAMINATION 

Abdulhalim Musa Abubakar 
Modibbo Adama 

University, Nigeria 
PLACENTA: FROM CULTURAL PRACTICE 

TO ENERGY GENERATION 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Professor Alireza Karbasi  
Houman Hashemzadeh  

Hosein Mohammadi  
Ali Firooz Zare 

Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran 

ANALYSIS OF CONSUMER KNOWLEDGE 
REGARDING GENETICALLY MODIFIED 

FOOD PRODUCTS 

Professor Alireza Karbasi  
Houman Hashemzadeh  

Hosein Mohammadi  
Ali Firooz Zare 

Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran 

COMPARATIVE STUDY OF GM FOOD 
CONSUMER PREFERENCES IN IRAN AND 

THE WORLD 

Professor Alireza Karbasi 
Ferdowsi University of 

Mashhad, Iran 
OPPORTUNITIES AND THREATS OF 
IRANIAN SAFFRON IN THE WORLD 

Professor Alireza Karbasi  
Maryam Dehghani  
Sasan Esfandiari 

Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran 

ANALYSIS OF CONSUMERS INTENTION 
FOR MEDICINAL PLANTS ON COVID 19 

Professor Alireza Karbasi 
Maryam Dehghani 
Sasan Esfandiari 

Ferdowsi University of 
Mashhad, Iran 

INVESTIGATING THE WELFARE EFFECTS 
OF MARKET SUPPORT POLICIES IN IRAN 

Assistant Professor Neeti Goyal 
University of Petroleum and 

Energy Studies, India 
BASEL NORMS III- AN ANALYSIS OF 

IMPLEMENTATION REQUIREMENT INDIA 

Ananda MAJUMDAR 
The University of Alberta, 

Canada 
LATEST ACCOUNT OF COVID-19 IN 

ALBERTA: A CONCERN 

Dr. Vikram Singh Chouhan 
Jaypee University of 

Engineering & Technology, 
India 

STUDY OF ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR 
IN INDIA 
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Vasilescu Cezar 
Economic Highschol “Ion Ghica” 

College Targoviste, Romania 

ELECTRONIC COMMERCE IN THE POST-
PANDEMIC PERIOD; THE ROMANIAN 

EXAMPLE 

Tran Hoa Phuong  
Van Cong Vu 

Ho Chi Minh National Academy 
of Politics 

Danang University of 
Economics, Danang, Vietnam 

FORMS, ASSESSMENT CRITERIA AND 
SOME FACTORS AFFECTING SEAPORT 

LOGISTICS SERVICES IN VIETNAM 

Kabiru Hamisu 
Abdullahi Taufeeq Lawal 

Ahmad Usman Shua’ib 
Umar Shehu Umar 

Salmanu Safiyanu Abdussalam 

Kano University of Science and 
Technology, Nigeria 

ECONOMETRIC INVESTIGATION OF 
CATTLE MARKETING IN WUDIL CATTLE 

MARKET OF KANO STATE, NIGERIA 

Prof. Ass. Dr. Sokol Krasniqi 
Prof. Ass. Dr. Ismail Mehmeti 
Prof. Ass. Dr. Arben Terstena 

University of Applied Sciences in 
Ferizaj - Kosovo 

LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT 
THROUGH CAPITAL INVESTMENTS - THE 

CASE OF THE MUNICIPALITY OF PRISTINA 
2018-2021 

Assistant Professor Mohsen 
Mohammadi Khyareh 

Gonbad Kavous University, Iran 

DIGITALIZATION AND 
ENTREPRENEURSHIP IN SELECTED MENA 

REGION COUNTRIES: PANEL ARDL 
APPROACH 

Assistant Professor Mohsen 
Mohammadi Khyareh 

Gonbad Kavous University, Iran 
ECONOMIC COMPLEXITY, 

ENTREPRENEURSHIP AND GOVERNANCE 

Olawale Olufemi AKINRINDE 
Abdullah Abdulazeez OSUWA 

Osun State University, Nigeria 
Kogi State University, Nigeria 

FARMERS-HERDERS CONFLICT AND 
NIGERIA’S QUEST FOR FOOD SECURITY:  

A TALE OF TWO PARALLELS 
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Radmila Janičić University of Belgrade 
THE COMMUNICATION IN PROMOTION OF 

COUNTRIE’S CULTURES, ART AND 
LITERATURE 

Irina-Ana DROBOT 
Technical University of Civil 

Engineering Bucharest, 
Romania 

CULTURES IN THE PAST VS CULTURES 
TODAY 

Koumagnon Alfred DJOSSOU 
AGBOADANNON 

Théophile HOUNDJO 

Université d’Abomey-Calavi, 
BENIN 

THE AFRICAN WOMEN’S POWERS 
PROMOTION IN MALE DOMINATED 

SOCIETIES IN CHINUA ACHEBE’S THINGS 
FALL APART, NGUGI WA THIONG’O’S 

PETALS OF BLOOD AND PETER 
ABRAHAM’S A WREATH FOR UDOMO 

Associate Professor 
E.N.Sagaidachnaya 

A.A. Kuzmishkin 

Rostov State Economic 
University (RINH), Russia 
Moscow State Technical 

University of N. Bauman, Russia 

ECONOMIC LOSSES OR CULTURAL 
VIOLATION IN RESEARCH AND 

DEVELOPMENT SPHERE 

Dmitry Sergeevich Sanzharov 
Rostov State Economic 

University, Russia 
CULTURAL PHENOMENON OF DEATH 
EXECUTION IN RUSSIA AND THE USA 

Dr Dipanwita Pal 
Galsi Mahavidyalaya, 

India 

WOMEN AND NATURE: A STUDY OF THE 
BIRD OF FIRE FROM AN ECOFEMINIST 

APPROACH 

Dr. Iosefina BLAZSANI-BATTO 
Arizona State University, USA 

Babes-Bolyai University, 
Romania 

CULTURAL PERSPECTIVES – EASTERN 
PARTNERSHIP STUDY CASE 

Samanta Sulimanovna SARHANOVA 
Varvara Vladimirovna 

GETMANTSEVA 

Russian 
State University named after 

A.N. Kosygin 

MODERN WOMEN’S JACKET AS THE BASIS 
OF THE WARDROBE 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Ayşe Pınar SERİN GÜNER 
Prof. Dr. Hikmet SİVRİ GÖKMEN 

Dokuz Eylül University 
CITY AND SPACE IN AHMET HAMDI 

TANPINAR’S LITERATURE GEOGRAPHY 

Res. Asst. Dr. Güneş MUTLU AVİNÇ 
Assoc. Prof. Dr. Semra ARSLAN 

SELÇUK 
Res. Asst. Ayşenur COŞKUN 

Muş Alparslan University 
Gazi University 

INNOVATIVE SOLUTIONS TO CLIMATE 
CHANGE: LIVING MATERIAL RESEARCH 

Res. Asst. Rümeysa Reyna ERŞAN 
Assoc. Prof. Dr. Sibel DEMİRARSLAN 

İstanbul Kent University 
Kocaeli University 

PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO THE 
CONCEPT OF SPACE 

Lec. Ahmet Cihat ARI 
Prof. Dr. Mustafa TOSUN 

Yozgat Bozok University 
Konya Technical University 

INVESTIGATION OF THE BENEFITS OF 
ULTRASONIC TESTING TECHNIQUE ON 

CHARACTERIZATION OF POLYMER 
COMPOSITE MORTAR USED IN THE 

RESTORATION OF CULTURAL HERITAGE 

Assistant Professor Maryam Gharavi 
Alkhansari 

University of Tehran 
PROPOSING THE FLEXIBLE HOUSING 

PATTERN 

Olugbenga Adetona. ADETONA The Federal Polytechnic, Ilaro 

THE IMPACT OF INDOOR 
ENVIRONMENTAL QUALITY ON LECTURER 

PERFORMANCE AT FEDERAL 
POLYTECHNIC, ILARO OGUN STATE 

Ermakova V.O. 
Associate Professor E. N. 

Sagaidachnaya 

Rostov State Economic 
University, Russia 

THE ARCHITECTURE OF St. PETERSBURG 
IN THE CULTURAL AND HISTORICAL 

ASPECT 

Associate Professor Mehrdad 
Karimimoshaver 
Alireza Gerami 

Bu-Ali Sina University, Iran 

INVESTIGATING THE EFFECT OF 
BUILDING ENVELOPE ON THE THERMAL 

COMFORT OF RESIDENTS INSIDE AND 
OUTSIDE THE BUILDING 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Turgut SUBAŞI Sakarya University 
MULTI-PARTY LIFE IN THE OTTOMAN 
STATE: OTTOMAN SOCIALIST PARTY 

Seyhan PULLUKÇU 
Eda GÜLTEKİN 
Ege GÜLTEKİN 

Fatih İslam Seçen Sciences And 
Art Center 

THE PLACE OF HISTORICAL SERIES IN 
HISTORY TEACHING 

Professor Emad Ahmed Elsayyad 
King Khalid University,  

Saudi Arabia 

THE OLDEST EVIDENCE OF POLITICAL 
SYSTEM IN THE ANCIENT ARABIAN 

PENINSULA, AL-MAQAR CIVILIZATION AS 
A MODEL 

Shivangini 
Assistant Professor Anjali Verma 

 
Himachal Pradesh University 

TRAVELLING GODS AND KINGS: A STUDY 
OF ESTABLISHMENT OF GOD AND KING OF 

RAMPUR BUSHAHAR IN WESTERN 
HIMALAYA 

Lec. Muhammet Burak ATALAY 
Lec. Fatma BAYRAKCI 

Kafkas University 
DISCUSSION OF THE MONETARY LIMITS IN 

TURKISH CIVIL LAW WITHIN THE RIGHT 
OF ACCESS TO THE COURT 

Dr. Mehmet Emin ALPASLAN Galatasaray University 

OBJECTIVE EFFECTS OF INDIVIDUAL 
APPLICATION TO THE CONSTITUTIONAL 

COURT FROM THE PERSPECTIVE OF CIVIL 
PROCEDURE LAW 

Dr. Mehmet Emin ALPASLAN Galatasaray University 

ADMISSIBILITY CRITERIA FOR 
INDIVIDUAL APPLICATION TO THE 

CONSTITUTIONAL COURT FROM THE 
PERSPECTIVE OF CIVIL PROCEDURE 

LAW 

Supriya PANDEY Galgotias University, India 
WHY GPOD LAWYERS MATTER ETHICAL 

AND CLINICAL STUDY 

Prof. Dr. Faton Shabani 
University of Tetova, North 

Macedonia 

STANDARD CONTRACTS: THEORETICAL 
AND PRACTICAL REASONABLENESS 

AGAINST DIFFERENT LEGAL SOLUTIONS 

Melahat YALÇIN Yalova University 

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE 
BIR GÜVENLIKLEŞTIRME UNSURU 

OLARAK PEŞTUN KIMLIĞININ 
PAKISTAN ÜZERINDEN İNCELENMESI 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assistant Prof. Dr. Ahmet Gökçe 
AKPOLAT 

Kütahya Dumlupınar University 

THE IMPACT OF GLOBAL ENERGY PRICES 
ON THE INDUSTRIAL PRODUCTION IN 

TURKEY: A MARKOV-SWITCHING MODEL 
ANALYSIS 

Durdane KÜÇÜKAYCAN Eskişehir Osmangazi University 

REASONS FOR INSUFFICIENT 
APPROPRIATION IN THE CENTRAL 

GOVERNMENT BUDGET IN TURKEY AND 
SUPPLEMENTARY BUDGET 

Assistant Prof. Dr. Alp POLAT Bilecik Şeyh Edebali University 
AGGREGATE MARGIN CALL AMOUNTS AND 

BIST-30 STOCK PRICES 

Assoc. Prof. Dr. Alpaslan YAŞAR 
Assistant Prof. Dr. Eray ÇETİN 

Adana Alpaslan Turkes Science 
and Technology University 

Osmaniye Korkut Ata University 

EXAMINING AUDIT REPORTS OF BIST 
COMPANIES IN TERMS OF THE 

ENGAGEMENT AUDIT PARTNER’S GENDER 

Asst. Prof. Dr. İskender KARAKAYA Yozgat Bozok University 
IRAN ISLAMIC REVOLUTION AND ITS 

EFFECTS ON THE BALANCE OF POWER IN 
THE MIDDLE EAST 

Asst. Prof. Dr. Mustafa ÖZIŞ Ankara University 
ALFRED MARSHALL’S ‘THE ELEMENT OF 
TIME’ AND ITS PROBLEMS IN ECONOMIC 

THEORY 

Dr. Bahar MARAL SARIBAY 
Prof. Dr. Seyhun DOĞAN 

TUBITAK, Gebze 
İstanbul University 

IMPACT OF RUSSO – UKRAINIAN WAR ON 
EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY 
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Lec. Türkan Büşra GÜR 
Prof. Dr. Burhan ÇAPRİ 

Mersin University 

INVESTIGATION OF UNIVERSITY 
STUDENTS’ SELF-COMPASSION SCORES IN 

TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC 
VARIABLES 

Lec. Türkan Büşra GÜR 
Prof. Dr. Burhan ÇAPRİ 

Mersin University 

INVESTIGATION OF UNIVERSITY 
STUDENTS’ FORGIVENESS SCORES IN 

TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC 
VARIABLES 

Yasemin KILIÇ 
Prof. Dr. Gülay BEDİR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

SCHOOL PSYCHOLOGICAL COUNSELORS’ 
VIEWS ON UNIVERSAL DESIGN IN 

LEARNING 

Aynur YILMAZ Necmettin Erbakan University 
THE EFFECT OF INSTAGRAM 

PHENOMENONS ON PURCHASE HABITS OF 
UNIVERSITY STUDENTS 

Asst. Prof. Dr. Ömür ERBAY Bayburt University 
IN THE WORK OF HAFIZ ABDULLAH 

NAZIRLI TITLED DÎVÂN-I NAZLI 
MOHAMMED 

Assistant Professor ZEYNEP SET 
Tekirdag Namık Kemal 

University 

ONLINE GAME THERAPY FROM ADLER’S 
APPROACH DURING THE COVID-19 

PANDEMIC 

Assistant Professor ZEYNEP SET 
Tekirdag Namık Kemal 

University 
THE THERAPEUTIC POWER OF GAME IN 

CHILDREN 
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Asst. Prof. Dr. Yavuz ABUT 
Asst. Prof. Dr. Cigdem AVCI-

KARATAS 
Prof. Dr. Eray CAN 

Asst. Prof. Dr. Hikmet ERBIYIK 

Yalova University 
INVESTIGATION OF THE USE OF BUILDING 

INFORMATION MODELING (BIM) IN 
TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE 

Lec. Dr. Hakan YAYKAŞLI 
Prof. Dr. Ümit ALVER 

Kahramanmaras İstiklal 
University 

Karadeniz Technical University 

EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL 
ANALYSIS OF RESISTIVITY PROPERTIES OF 

BORON-DOPED NiO THIN FILMS 

Pshtiwan Qader Rashid 
İlker TÜRKER 

Karabuk University 
SARS COV-2 CT-SCAN IMAGE 

CLASSIFICATION USING GRAPH 
CONVOLUTIONAL NETWORKS 

Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL Istanbul Technical University 
CHANGING WORLD ENERGY BALANCES 

and THEIR REFLECTIONS 

Adem ATMACA 
Nihat ATMACA 

Gaziantep University 
CALCULATION THE SPECIFIC ENERGY 

CONSUMPTION OF A GRINDING UNIT IN 
CEMENT INDUSTRY 

Adem ATMACA 
Nihat ATMACA 

Gaziantep University 

THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE 
ENERGY TRENDS AND PRODUCTION 

CAPACITY OF TURKISH CEMENT 
INDUSTRY 

Asst. Prof. Dr. Hasan SESLİ Yalova University 
STRUCTURAL PERFORMANCE OF 

STRENGTHENED BUILDINGS AFTER THE 
1999 KOCAELİ EARTHQUAKE 

Temel TEMİZ Yalova University 
LEVEL CHANGE IN WATER STORAGE WITH 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Abdullah KIZILET 
Assoc. Prof. Dr. Adem YURTSEVER 

Prof. Dr. Kevser CIRIK 
Prof. Dr. Özer ÇINAR 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

İstanbul University-Cerrahpaşa 
Yıldız Technical University 

INVESTIGATION THE EFFECT OF SLUDGE 
FILTERABILITY PROPERTIES ON 
AEROBIC DYNAMIC MEMBRANE 

BIOREACTOR FILTRATION EFFICIENCY 

Hasaneen HOUSSAIN 
Prof. Dr. Serkan ISLAK 

Kastamonu University 
EFFECT OF CNT ON SOME PROPERTIES IN 

CNT REINFORCED COMPOSITE WITH 
CoCrMo MATRIX 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Mərcan Sabir qızı Sofiyeva 
Azerbaijan National Academy 

of Sciences 

FROM HISTORICAL PERSONALITY TO 
LITERARY HERO. REALITY OF FIRUDİN 

İBRAGHIMI AND LITERARY IMAGINATION 

Şahla MIRZAYEVA Baku State University 
AGE CHARACTERISTICS AND 

EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGH SCHOOL 
STUDENTS 

Asst. Prof. Dr. Erdal KILIÇ İstanbul Medeniyet University 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF NEYZEN 
TEVFİK’S LAST STUDENT, İLYAS 

ÇELİKOĞLU, COMING FROM THE 20TH 
CENTURY TRADITION OF NEY, IN TURKISH 

MUSIC 

Süleyman BADİLLİ 
Asst. Prof. Dr. Semra KILIÇ KARATAY 

Aksaray University 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 
ÖGELERİNDEN KAZAZLIK SANATININ 
ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN AKSESUAR 

ÖRNEKLERİ 

Şerife ÖZDEMİR 
Asst. Prof. Dr. Semra KILIÇ KARATAY 

Aksaray University 
SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 

ÖGELERİNDEN BOLVADİN’DEKİ ÇORAP-
PATİK ÖRNEKLERİ 

Səbinə MƏMMƏDOVA 
Azerbaijan National 

Conservatory 

THE ROLE OF THE BOW (KAMAN) IN 
TEACHING THE KAMANCHEH 

INSTRUMENT 

Assoc. Prof. Dr. İmaret 
SÜLEYMANOVA 

Azerbaijan University of 
Languages 

OUR PEOPLE’S MORAL VALUES IN 
PROVERBS (ON THE BASIS OF THE 

EXAMPLES OF THE AZERBAIJAN AND 
TURKISH LANGUAGES) 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Prof. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK Ege University 

COMPARISON OF THE YIELD 
CHARACTERISTICS OF POTATO CLONES OF 

CLONE 6/7 X CLONE 122 CROSS 
COMBINATION 

Prof. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK Ege University 
COMPARISON OF AGRONOMIC 

CHARACTERISTICS OF CLONES OF SANTE x 
NIF CROSS COMBINATION 

Res. Asst. Aysel Özcan AYKUTLU 
Asst. Prof. Dr. Emine YURTERİ 

Prof. Dr. Fatih SEYİS 
Res. Asst. Haydar KÜPLEMEZ 

Recep Tayyip Erdoğan 
University 

EFFECT OF DIURNAL AND 
MORPHOGENETIC VARIABILITY ON TOTAL 
PHENOL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN 

LAVANDER (Lavandula officinalis L.) 

Res. Asst. Aysel Özcan AYKUTLU 
Asst. Prof. Dr. Emine YURTERİ 

Prof. Dr. Fatih SEYİS 
Res. Asst. Haydar KÜPLEMEZ 

Recep Tayyip Erdoğan 
University 

EFFECT OF DIURNAL AND 
MORPHOGENETIC VARIABILITY ON TOTAL 
PHENOL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN 

ACHILLEA (Achillea millefolium ve 
Achillea filipendulina) 

Lec. Dr. Hakan YILDIZ 
Asst. Prof. Dr. A. Yusuf YÜKSEL 

Harran University 

PRODUCTION OF HIGH VALUE-ADDED 
MATERIAL FROM WASTE FISH SCALES: 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
ACTIVATED CARBON 

Vidya PADMAKUMAR Bangalore University, India 

POTENTIAL ACCUMULATION AND 
SEASONAL FLUCTUATIONS OF 

FLUOXETINE AND FLUVOXAMINE 
METABOLITES IN AN INDIAN 
FRESHWATER LAKE SYSTEM 

Ouassila Riouchi 
Ali Skalli 

Mustapha Akodad 
Abdelmajid Moumen 

Ghizlane Azizi 
Hanane Ait Hmeid 
Mourad Baghour 

Mohammed 1st University, 
Morocco 

RELATIONSHIP BETWEEN 
PHYTOPLANKTON DYNAMICS AND 

ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF THE 
NADOR LAGOON-MOROCCO 
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AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. Haldun TURAN 
Mesut AŞKIN 

İstanbul Rumeli University 

THE EFFECTS OF METAVERSE ON 
WORKING LIFE AND THE PREPARATION 
PROCESS OF THE COMPANIES FOR THIS 

CHANGE 

Assoc. Prof. Dr. Haldun TURAN 
 

İstanbul Rumeli University 

THE USE OF INFORMATION 
TECHNOLOGIES IN GLOBAL CRISES AND 

RECONSTRUCTION OF AUTOMOTIVE 
SUPPLY CHAIN NETWORKS 

Assoc. Prof. Dr. Haldun TURAN 
Ege TURAN 

İstanbul Rumeli University 
WNS Sourcing Specialist at Aero 

Industry 

STRATEGIC SOURCING AND SUPPLY CHAIN 
MANAGEMENT WITHIN AN EVOLVING 

AEROSPACE &  DEFENSE INDUSTRY 

Kanyio, Olufunto Adedotun 
Prof. Kolawole Taofeek, Gbadamosi 

Prof. Felix Kayode Omole 

Federal University of 
Technology, Nigeria 

AIRPORT LOCATION IMPACT ON LAND 
USE LAND COVER CHANGE 

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Erhan AKAN 
Tekirdağ Namık Kemal 

University 

TECHNO-ECONOMIC AND 
ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF THE USE 

OF AIR SOURCE HEAT PUMP IN A 
DETACHED DWELLING: THE CASE OF 

ÇORLU 

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Erhan AKAN 
Tekirdağ Namık Kemal 

University 

ANALYSIS of PV/WIND/GENERATOR 
HYBRID ENERGY SYSTEM of OFF-GRID A 

DETACHED DWELLING: THE CASE OF 
RURAL KAYALI 

Assoc. Prof. Dr. Yaşar ÇAKMAK Sivas Cumhuriyet University 
A NOTE ON CONFORMABLE FRACTIONAL 

DIFFUSION OPERATOR 

Erdem TOKSOY Ondokuz Mayıs University 
ON A SEGAL ALGEBRA WITH FRACTIONAL 

CONVOLUTION 

Elif KABULLAR 
İlker TÜRKER 

Karabuk University 

PERFORMANCE COMPARISON OF WORD 
EMBEDDING METHODS IN TEXT 

CLASSIFICATION FOR VARIOUS NUMBER 
OF FEATURES 

Assoc. Prof. Dr. Emre İsa ALBAK 
Emre YURTEMRE 

M. Raşit BİNİCİ 
Birsel ÇAVUŞOLU 

Bursa Uludağ University 
Selsa Special Machinery 

Manufacturing and Sub. Ind. Co. 
LTD. 

DEEP HOLE DRILLING MACHINE BODY 
SIZE OPTIMIZATION 
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ABSTRACT 
Since the Indian packaging industry is predicted to undergo significant expansion between 

2016 and 2022, expanding at a compound annual growth rate (CAGR) of 9.2%, this growth 

will ultimately lead to an increase in the amount of energy that is consumed. The Indian 

packaging industry requires some form of product packaging for each and every item. 

Therefore, the primary focus of the packaging industry is on the production of machines for 

primary (cartooning machine, labelling machines) and secondary (liquid filling, tube filling 

machines, Bottle filling and capping machines) types of packaging for products in the 

pharmaceutical, healthcare, cosmetic, and food and beverage industries. The value of the 

packaging business is expected to expand from its current level of 65.55 billion USD to 94.23 

billion USD by the year 2021. 

When it comes to secondary packaging, the machinery used to fill containers, tubes, and 

bottles plays a very significant role. The industry that manufactures packing machinery is 

mostly responsible for the consumption of secondary types of energy, including electricity, 

compressed air, and heating and cooling systems. In most cases, the extremely high running 

costs of the machines can be attributed to the continuous manufacturing schedule. 

Keywords: packaging, compressed air, energy 
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ÖZET 

Kadim bir tarihe sahip olan Şanlıurfa, binlerce yıllık geçmişi nedeniyle birçok medeniyete ev 

sahipliği yapmış bir kenttir. Bu özelliğinden dolayı zengin bir kültürel birikime sahiptir. 

Tarihsel bulgulardan anlaşılacağı üzere dünyanın ilk yerleşim alanlarından biri olan Şanlıurfa, 

kültür ve medeniyet anlamında bulunduğu bölgeye ve dünyaya örnek olmuş bir özelliğe 

sahiptir. Geçmiş ile günümüz arasında bir köprü vazifesi gören Şanlıurfa’daki tarihi eser, 

kalıntı ve bulguların yanı sıra somut olmayan kültürel miras eserleri kültürün ve sosyal 

yaşamın kodlarını yansıtmaktadır. 

Kültürel ögelerin yaşama yansımasını sağlayan el sanatları, Şanlıurfa’da binlerce yıl boyunca 

icra edilmiştir. Somut olmayan kültürel miras bağlamında örneklendirilebilecek birçok el 

sanatından biri olan Kazazlık Sanatının ustaları günümüzde azalsa da Şanlıurfa’da bu meslek 

halen icra edilen meslekler arasındadır. Kazazlık, ham iplikten saç bağı, kaytan, püskül, raht 

ve igal gibi aksesuarların yanı sıra bazı kıyafetler ve dokumaların süslenmesinde kullanılan 

parçaların üretildiği bir sanat olarak açıklanabilir. Teknolojinin gelişmesi ile seri üretime olan 

talebin artması ve bazı geleneklerin unutulması günümüzde kazazlığa olan ilgiyi azaltsa da bu 

alanda üretilen aksesuarlar günümüzde kırsal kesimde kullanılmaya devam etmektedir. 

Kazazlığın tanımı ve sosyal hayattaki işlevinden, kazazlık ürünü eserlerin kullanım alanlarına 

ve günümüzdeki durumuna kadar konuları içeren bu alan araştırmasında kazazlık el sanatı 

örneklerine yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kazaz, Kazazlık, Kültür, Miras, Sanat. 

 

 

ABSTRACT 

Şanlıurfa, which has an ancient history, is a city that has hosted many civilizations due to its 

thousands of years of history. Due to this feature, it has a rich cultural accumulation. As can 

be understood from historical findings, Şanlıurfa, one of the first settlement areas of the 

world, has a feature that has set an example for the region and the world in terms of culture 

and civilization. In Şanlıurfa, which serves as a bridge between the past and the present, 

historical artifacts, remains and findings, as well as intangible cultural heritage works, reflect 

the codes of culture and social life. 

Handicrafts that enable cultural elements to be reflected in life have been performed in 

Şanlıurfa for thousands of years. Although the masters of Kazazlık Art, which is one of the 

many handicrafts that can be exemplified in the context of intangible cultural heritage, are 

decreasing today, this profession is still among the professions performed in Şanlıurfa. 

Kazazlik can be explained as an art in which accessories such as hair ties, kaytan, tassels, raht 

and igal are produced from raw yarn, as well as pieces used in the decoration of some clothes 

and weavings. Although the increase in the demand for mass production with the 

development of technology and the forgetting of some traditions reduce the interest in 
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sweating today, the accessories produced in this area continue to be used in rural areas today. 

In this field research, which includes topics from the definition and function of kazazlık in 

social life to the areas of use of kazazlık products and their current situation, examples of 

kazazlık handicraft are included. 

Keywords: Kazaz, Kazazlık, Culture, Heritage, Art. 

 

1.GİRİŞ 

Şanlıurfa binlerce yıllık geçmişinden kaynaklanan özellikleri nedeniyle zengin kültürel 

birikime sahip bir şehirdir. Mezopotamya adı verilen Bereketli Hilal’in kuzeyinde bulunan 

Şanlıurfa verimli toprakları nedeniyle tarih boyunca büyük medeniyetlerin yerleşim 

alanlarından biri olmuştur. Bu şehirde yaşayan medeniyetlerin kültürel zenginlik açısından 

şehre ve dünya mirasına katkıları göz önüne alınacak olursa birçok alanda ortaya konulan 

eserlerin dünya tarihindeki yeri anlaşılacaktır. Medeniyetlerin ortaya koyduğu maddi manevi 

kültürel ögelerin önemli bir kısmını oluşturan somut olmayan kültürel miras eserleri tarihten 

bugüne bırakılmış bir servet gibidir.  

Somut olmayan kültürel miras terimi, UNESCO’nun kültürel mirasın korunması ile ilgili 

çalışmalarından doğmuş ve yaygınlık kazanmıştır. Terimin icadının UNESCO içinde uzun bir 

serüveni vardır. Özellikle 1972 tarihli Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde 

tanımı yapılan kültürel mirasın tamamen somut oluşu, 2003 tarihli Somut Olmayan Kültürel 

Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin hazırlanma gerekçesinin ve adının belirlenmesinde etkili 

olmuştur (Oğuz, 2013).  

 Somut olmayan kültürel miras, UNESCO tarafından desteklenen ve kültürlerin somut 

olmayan yönlerine odaklanan bir çalışma alanıdır. Somut olmayan kültürel miras kavramının 

içine milletlerin gelenek- görenekleri, efsaneleri, destanları, sahne sanatları, atasözleri, 

deyimleri, tarihten gelen ritüelleri, el sanatları vb. birçok değer girmektedir. 

Somut olmayan kültürel mirasın önemli bir bölümünü oluşturan el sanatları, bireyin 

yeteneğine dayanan, doğal hammaddelerle ortaya konulan, fabrika gibi tesislere ihtiyaç 

duyulmadan el becerisi ve küçük aletlerle yapılan, ortaya çıktığı milletin kültür, gelenek ve 

göreneklerini yansıtan gelir sağlayıcı üretime yönelik faaliyetler olarak tanımlanabilir. 

2.KAZAZLIK VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU 

Sarı’ya (2016: 97) göre, Kazzaziye kelimesi ipek işleyen, ipek satan manasına gelmektedir. 

Kazaz ise, ham ipeği iplik ve ibrişim durumuna getiren kimse olarak tanımlanmaktadır 

(Kuşoğlu, 2006: 262).  

 Rivayetlere göre, milattan sonra birinci yüzyılda Aggai adındaki bir piskoposun, piskopos 

olmadan önce kazazlık ile uğraştığı, Urfa'da bir şehir krallığı olan Osrhone Krallığı 

zamanında Hz. İsa ile yazışan Kral V. Abgar'ın ipek giysilerini ve başlıklarını imal ettiği 

kaynaklarda geçmektedir. Urfa'nın dört bir tarafında bulunan dut ağaçları ipek böcekçiliğinde 

kullanılırdı. Üretilen ipekler el ile bükülerek kaytan, saç bağı, tespih püskülü, puşu püskülü, 

iggal (egal), raht, sırma şerit, inci saplama ve zaza püskülü haline getirilirdi 

(www.mardinlife.com). Tarih boyunca Şanlıurfa’da birçok el sanatı gibi Kazazlığın da önemli 

ve özel bir yeri olmuştur. Bu el sanatı o kadar önemsenmiştir ki Şanlıurfa’da Kazaz Pazarı adı 

verilen bir çarşı da mevcuttur.  
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Fotoğraf 1- Kazaz Pazarı (Badilli, 2022) 

 

Şanlıurfa’daki Kazaz Pazarı’nın,  Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Dönemi (1520- 

1566) sonunda, 1566 tarihinde, Urfa Valisi Behram Paşa’nın bânisi olduğu (Kürkçüoğlu ve 

Güler, 2010: 29)   

Gümrük Hanı ile birlikte veya aynı dönemde yaptırıldığı düşünülmektedir (Demir, Halifeoğlu 

ve Kayan, 2022).  

Kazaz Pazarı günümüzde Kazazlık ürünlerinden ziyade puşi, başörtüsü, leçek, neçek, çeşitli 

aksesuarlar satılan bir çarşı haline gelmiştir. Kazazlık sanatı da diğer birçok el sanatı gibi 

teknolojiye yenik düşmektedir. Kazazlığa olan ilginin azalması Ağırmatlı tarafından şu 

biçimde açıklanmıştır: “Teknolojinin gelişmesi, moda sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte 

giyim kuşamda tek tek tipleşme sunucunda geleneksel giyim kuşamı sadece yaşlı kadın ve 

erkekler tarafından kazazlık ürünleri kullanıma devam etmiştir. 60 yaş üstü erkeklerde 

iggal/egal takma alışkanlığını devam ettiren kişiler bulunmaktadır. Yapılan saha 

çalışmasında kullanılan geleneksel giyim bazı köylerde devam etmiş olsa da kazaz ustalarının 

geçmişte yapmış olduğu saç bağları, raht, zaza püskülü, renkli altın kaytanı, renkli kaytan, 

inci koru, sırmalı puşi, saat ve tabanca kaytanı, Suruç top püskülü kullanımına 

rastlanılmamıştır. Tespit edilenler ise geleneksel halk oyunları ekiplerinin kadın 

kıyafetlerinde raht, keji/keje (kemer), erkek kıyafetlerinde ise sırmalı puşi ve kırk düğme yelek 

kullanılmaktadır” (Ağırmatlı 2022, s. 33).  
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Fotoğraf 2- Kazaz Pazarı İçinden Görünüm (Badilli, 2022) 

 

Osmanlı Devleti kültür ve medeniyetinde birçok el sanatı gibi kazazlığında da önemli bir yeri 

vardı. Osmanlı sarayında kazazlık ürünlerini çeşitli giysilerde ve aksesuarlarda kullanıldığı 

bilinmektedir. Kazazlık ürünlerinin giysi ve aksesuarlarda kullanılması o giysi ve 

aksesuarlara bir güzellik, estetik ve bazen de ihtişam katmıştır. Bu da kazazlık ürünlerinin 

temelde süsleme amacı taşıdığını göstermekte ve Türk kültüründe giyim kuşama verilen özeni 

işaret etmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Padişah Giysileri Arşivi’nde ve kaynaklarda yer 

alan kaftan örnekleri incelendiğinde; Osmanlı döneminde, ibrişim kordonlarla, dar 

dokumalarla, çapraz, ilmek brit ve düğmelerle süslenmiş olduğu görülmektedir (Ok, 2015, s. 

79).  

Tarihsel süreçte kazazlık tekniği ile oluşturulan ürünler, şalların kenarına, feslere,  tespih 

kamçısı, eldiven ve birçok üründe ürünlerde püskül, kıyafetlerde düğme, at koşum 

takımlarında, deri ürünlerde (Büyükyazıcı, 2008, s. 36-37) kullanıldığı bilinmektedir. 
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Resim 1- Sadberk Hanım Müzesinde bulunan 18. ve 19. yüzyıla ait kazazlık eseri düğme, 

kaytan ve püskül detaylarının yer aldığı yelek (Ağırmatlı, 2020)  

 

Kazaz ustası Mehmet Emin Güngör, yaptığı sanatın gün geçtikçe unutulmaya yüz tuttuğunu 

belirtmekte ve bu alanda yeni ustaların yetişmemesinden bahsetmektedir. Tarihi Rızvaniye 

Medresesinde oluşturulan Rızvaniye El Sanatları Külliyesinde sanatını icra eden Güngör, 

Kazazlık Sanatının gençler tarafından ilgi görmediği için bu mesleğin yeni nesillere 

aktarılmasında zorluk yaşadığını ifade etmektedir. Mesleğini oğluna öğrettiğini belirten 

Mehmet Emin Güngör, el sanatlarının yaşatılmasının milletin, kültürünü yaşatması anlamına 

geldiğini ifade etmektedir. (Güngör, Sözlü görüşme, 28.10.2022)   

 

 
Fotoğraf 3- Kazaz Ustası Mehmet Emin Güngör (Badilli, 2022) 
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Unutulmaya yüz tutan bu sanat günümüzde Siverek’te Ayşe Atilla ve Nuran Atilla, 

Şanlıurfa’da ise Ali Tezcanlar, Fethi Suveren tarafından bilinmekte ve Mehmet Emin Güngör 

tarafından icra edilmektedir.  

 

 
Resim 2- Ali Tezcanlar, Kazaz 

Pazarında tespih püskülü yaparken 

(Ağırmatlı, 2021) 

 

 
Resim 3. Fethi Suveren 

(Ağırmatlı, 2020) 

 

KAZAZLIĞIN ŞANLIURFA’DAKİ TARİHÇESİ 

Kazazlık sanatının Şanlıurfa’da hangi tarihte başladığı tam olarak bilinmemektedir. Aggai 

adındaki bir piskoposun, piskopos olmadan önce Osherene Krallığı zamanında İsa Peygamber 

ile yazışan Kral V.Abgar’ın (Abgar Ukkama) ipek giysilerini ve başlıklarını imal ettiği 

kaynaklarda kayıtlıdır (Segal, 2002, s. 121-189). Bu da kazazlık sanatının Şanlıurfa’da çok 

eski bir tarihinin olduğunu belgesi niteliğindedir. 

Osmanlı zamanında Urfa, devletin önemli el sanatları merkezlerinden biriydi. Kanuni Sultan 

Süleyman döneminde Urfa’da inşa edilen Kazaz Pazarı (Bedesten)’nın varlığı Osmanlı 

döneminde kazazlığın Urfa’da başlı başına bir sanat dalı olarak görüldüğünü ve bu alanda çok 

sayıda ustanın çalıştığını göstermektedir.  

Yapılan yüz yüze görüşmede kazaz ustası Mehmet Emin Güngör’ün ifadesiyle: “Esasen 

kazazlık ürünü eserler kıyafetleri süsleyen bir alan olarak görüldüğü için kazazlık uzun süre 

ayrı bir sanat alanı olarak görülmemiştir.” Geçmişte kıyafetlerde kullanılan düğmelerin bile 

kazazlık ürünü olduğunu belirten Güngör, teknolojinin hazır giyim sektörünü geliştirmesi ve 

doğal ipekçiliğin azalması nedeniyle kazazlığın azaldığı ve bu mesleğin yok olmaya yüz 

tuttuğunu söylemektedir. (Güngör, Sözlü görüşme, 28.10.2022).  
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Resim 4- Kazaz Ustası Abdurrahman İpek  (A. Cihat Kürkçüoğlu Arşivi) 

 

A.Cihat Kürkçüoğlu, 1980’li yıllarda Kazaz Pazarında sadece Abdurrahman İpek’in Kazazlık 

ile ilgilendiğini onun vefatından sonra Kazaz Pazarında aktif olarak bu mesleği kimsenin 

yürütmediğini ifade etmiştir (Ağırmatlı 2022, s. 27). 

 Abdurrahman İpek’in eski dükkânı günümüzde torunu Serhat İpek tarafından kehribar, oltu, 

sedef, akik vb. taşlardan yapılan değerli tespihlerin satışının yapıldığı bir mağazaya 

dönüştürülmüştür. Dükkânda Kazazlık mesleğinin son ustalarından Abdurrahman İpek’in 

fotoğrafları bulunmaktadır ayrıca Kazazlık ile ilgili olarak sadece bir iş ağacının hatıra olarak 

saklandığı görülmüştür.  

 

 
Fotoğraf 4- Abdurrahman İpek’ten kalan iş ağacı (Badilli, 2022) 

 

Serhat İpek, dede mesleği olan Kazazlık mesleğine devam etmemesinin nedenini “ayrı bir işle 

ilgilenmesi ve Kazazlık gibi el sanatlarının teknolojiye yenik düşmesi olarak” açıklamaktadır. 

Serhat İpek, dedesinden öğrendiği birkaç teknik olduğunu vurgulamakta, igal ve tespih 

püskülü yapabildiğini belirtmektedir. Dükkânında satışa sunduğu tespihler için tespih 

taşlarının renk ve modeline göre püskül yapabilmektedir.  
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Fotoğraf 5- Tespih püskülü yapımı (Badilli, 2022) 

 

Abdurrahman İpek’in ailesi geçmişte Şanlıurfa’da “Kazazgil” olarak anılmıştır. Çünkü İpek 

ailesinin neredeyse tamamı kazazlık ile ilgilenmiştir. Abdurrahman İpek’in hanımı Fatma 

İpek, kazazlık ürünlerinin yapıldığı ipleri eğiren kişi olarak hem eşine yardımcı olmuş hem de 

mesleğe katkıda bulunmuştur. 1980’li yıllara kadar Şanlıurfa’dan Elazığ’a kadar geniş bir 

alanda kazazlık mesleğinin ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığını belirten Serhat İpek 

günümüzde ise bu ürünleri genel olarak kırsal kesimde 60 yaşın üstündeki vatandaşlar 

tarafından tercih edildiğini ifade etmiştir.  (İpek, Sözlü görüşme, 01.11.2022). 

GÜNÜMÜZDE KAZAZ USTALARI 

Şanlıurfa’da bir dönem talebin oldukça fazla olduğu kazazlık mesleği ahi geleneklerine uygun 

bir şekilde usta çırak ilişkisi içinde öğrenilmiştir. Genellikle babadan oğula, anneden kıza 

geçen meslekî birikim zamanla yok olmaya yüz tutmuştur. Günümüzde kazazlık mesleği 

Rızvaniye El Sanatları Külliyesinde Mehmet Emin Güngör tarafından icra edilmektedir.  

 

 
Fotoğraf 6- Mehmet Emin Güngör (Badilli, 2022) 

 

Ağırmatlı’nın ifadesine göre kazazlık Şanlıurfa’da Ali Tezcanlar ve Fethi Suveren, Siverek’te 

yaşayan 1940 doğumlu Ayşe Atilla ve 1976 doğumlu Nuran Atilla tarafından bilinmektedir. 

Uzun yıllar kazazlık yapan Ayşe ve Nuran Atilla, günümüzde bu mesleği icra 

etmemektedirler. Fethi Suveren, yaşının ilerlemesi nedeniyle kazazlığı yapmamakta, Ali 

Tezcanlar ise Kazaz Pazarı’ndaki dükkânında tespih ve tespih püskülü yapımı ile 

ilgilenmektedir. 
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Resim 5.- Nuran Atilla ve Ayşe Atilla (Ağırmatlı, 2020) 

 

3. KAZAZLIK SANATININ ŞANLIURFA’DA ÜRETİLEN AKSESUAR ÖRNEKLERİ 

Gelişim psikologlarına göre insanoğlunun ihtiyaçları sadece fizyolojik ve güvenlik 

ihtiyaçlarından ibaret değildir. İnsanın bilme- anlama ve estetik ihtiyaçları da söz konusudur. 

Anadolu’da işlenen el sanatları binlerce yıl boyunca insanların estetik anlayışına/ ihtiyaçlarına 

hitap etmiştir.  

Geleneksel giyim kuşamın tamamlayıcısı durumunda olan aksesuarları üreten kazazlık 

mesleği bir süsleme sanatı olarak tanımlanabilir. Giyim kuşamda süsleme ürünlerinin farklı 

formatlarının üretildiği Şanlıurfa’da kazaz ustaları tarafından ortaya konulan ürünler ve 

özellikleri şöyledir; 

 Altın Kaytanı/ Kor Kaytanı 

 

 
Fotoğraf 7- Altın kaytanı/ Altın koru (Badilli, 2022) 
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Resim 6. Altın kaytanı/ Altın koru- Altın dizilmiş hali- (Ağırmatlı, 2022, s.83) 

 

Altın kaytanı, kadınları kullandığı bir boyun takısıdır. Bu aksesuara altınlar dizilerek bir kolye 

gibi kullanılır. Aslında bu kaytan türü altınlar dizildiğinde tam anlamıyla bir aksesuara 

dönüşür. Bu ürünün uzunluğu kullanan kişinin tercihine bağlıdır. Kaytana çok sayıda altın 

takmak isteyen bir kadın uzun bir altın kaytanı tercih ederken daha az altın takmak isteyen biri 

daha kısa bir altın kaytanı tercih edebilir. Altın kaytanının kullanımı günümüzde de devam 

etmektedir. Özellikle kırsal kesimde yöresel geleneklerin yaşandığı düğünlerde kadınların 

boynunda “altın koru”nu görmek halen mümkündür. 

 

 
Resim 7. Altın kaytanı kullanımı (Siverek Belediyesi arşivi, 2007)  
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 Renkli Kaytan 

 
Fotoğraf 8. Renkli kaytan (Badilli, 2022) 

 

Bir tür saç süsü/ donatısıdır. Bu üründeki renk diziliminde sarı, pembe ve mavi yan yana bir 

tarafta kullanılır; diğer tarafta ise yeşil, turuncu ve mor renkleri kullanılır. Başta ise kırmızı 

renk kullanılmaktadır. Bu kaytan saç bağı ile birlikte kullanılmaktadır. 

 

 Kırk Püskül/ Renkli Altın Kaytanı 

 
Fotoğraf 9. Renkli kaytan (Badilli, 2022) 

 
Resim 8. Renkli altın kaytanının altın dizilmiş hali (Ağırmatlı, 2022, s: 102) 
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Kırk püskül olarak adlandırılan renkli altın kaytanı kadınlar tarafından baş süsü ya da kemer 

süsü olarak kullanılmaktadır. Renkli kaytana gümüş veya altın liralar takılmaktadır. Gümüş 

veya altın liraların görünüşünü güzelleştirilmek için liraların takıldığı bölümde genellikle 

kırmızı zemin kullanılmaktadır. Bu kaytan türünde farklı renklerde kırk püskül 

bulunmaktadır. 

 

 İnci Koru/ Kelepe 

 
Resim 9. İnci Koru/ Kelepe (Ağırmatlı, 2020) 

 

İnci taşı, sıcak ve ılıman denizlerdeki midyeler ve istiridyelerde meydana gelmektedir. İnci, 

ortalama on yıl gibi bir sürede oluşumunu tamamlamaktadır. İncinin oluşumu istiridye 

kabuğunun içine kum gibi yabancı bir maddenin girmesiyle başlamaktadır. İstiridye, 

kabuğunun içine giren bu maddeyi sedef adı verilen bir madde ile kaplamaktadır. Kalsiyum 

karbonat tabakalarının yoğunlaşmasıyla inci oluşmaktadır (www.degerlitaslar.gen.tr/inci). 

İnci dünyanın en eski takılarından biri olarak bilinmektedir. Günümüzde takı olarak kullanım 

alanı yaygındır.  

Şanlıurfa’da inci kolyeye “kelepe” denilmektedir. İncilerin ipe dizilmesi ve kolye halini 

alması esnasında kazazlık teknikleri kullanılır. İnci kolye yapımında ipek iplik tercih 

edilmektedir. İpek ipliğe takılan inciler örme teknikleriyle iplik üzerinde düzenli bir şekilde 

durur.  
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 İgal/ Egal 

 
Resim10.  İgal ve İgalin kullanımı (Ağırmatlı, 2021) 

 

İgal, Şanlıurfa’da kırsal kesimde yaşayan erkeklerin kullandığı bir aksesuardır. Şanlıurfa’da 

yaşanan yoğun sıcaklardan korunmak amacıyla özellikle kırsal kesimde erkekler başlarında 

örtü kullanmaktadır. Bu ortüye puşi ya da çefiye adı verilmektedir. İgal adı verilen aksesuar 

bu başörtüsünün kaymasını önleyen bir aksesuardır. Farklı iplik türlerinden yapılabilen igalin 

deve yününden yapılan iplikten üretileni en makbul olarak görülmektedir. Bunun deve 

tüyünün şifalı olarak düşünülmesinden kaynaklandığı bilinmektedir (Güngör, sözlü görüşme, 

28.10.2022). 

İgal Çeşitleri; 

 
Resim 11. Top igal (Ağırmatlı, 2021) 

 

Şanlıurfa’da iki çeşit igal üretilmektedir. Bunlar ‘top igal’ ve ‘yassı igal’dir. Top igal, keten 

iplik üzerine siyah ipek iplik ya da floş ipliğin kullanılmasıyla elde edilmektedir. Bu igal, 

genellikle 8 mm genişliğinde hazırlanan ketenin üzerine 1 metre ipek ya da floş ipliğin sıkıca 

sarılmasıyla elde edilir. Top igalin sarımı tamamlandıktan sonra sarkan ip kısımlarına püskül 

eklenir.  
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Resim 12. Yassı İgal (Şurkav Arşivi) 

 

Yassı igal ise iki çeşit olarak üretilmektedir. Bir model, koyun ya da deve yününden elde 

edilen ipliğe bakır tellerin sarılmasıyla diğer model ise floş ya da orlon ipliğin üzerine sırma 

ipliğin sarılmasıyla elde edilmektedir. 

 Raht 

 
Fotoğraf 10.- Raht (Badilli, 2022) 

 

Raht, bir tepelik etrafına floş iplik ya da siyah ipek iplikler eklenmesiyle elde edilmektedir. 

Raht, Şanlıurfa’da kadınların baş üzerinde kullandığı bir aksesuardır. Tepelik, fes ya da 

tülbent üzerine çeşitli süslemeler yapılarak oluşturulan bir baş süsüdür (Aslan, 2009. s: 20). 

Bu baş süsü tepelikten aşağıya doğru sarkan ipliklerle yapay bir saç görüntüsü verir.  

 

 
Resim 13.  Raht -Fes ile birlikte- (S. Sabri Kürkçüoğlu arşivi) 

 

Rahtta, saç görünümü verilen iplikler siyah olarak tercih edilmektedir. Rahtın püskülleri ise 

yedi renkten oluşmaktadır. Bu püsküllerin bir diziliş sırası mevcuttur. Sağ taraftaki püsküller 

mor, turuncu ve yeşil; sol tarafta ise mavi sarı ve pembe renkler kullanılmaktadır. Pamuk 

15

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



ipliğine bağlanan püskül ise kırmızı renktedir. Rahtta kullanılan ipliklerin boyu kullanacak 

kişinin boyuna göre ayarlanmaktadır.  

 

 
Resim 14.  Şanlıurfa geleneksel giyimi ve raht kullanımı (A. Cihat Kürkçüoğlu arşivi) 

Uzun boylu birisi için kısa raht, kısa boylu birisi için uzun raht üretilmektedir (Ağırmatlı, 

2022. s. 98). 

 Saç Bağı 

 
Görsel 25- Saç Bağı (Badilli, 2022) 

 

Saç bağı örgülü saçlarda kullanılan bir aksesuardır. Pamuk, floş ya da ipek iplerden 

hazırlanmaktadır. Saç bağı genellikle üç adet sağda üç adet solda olmak üzere altı adet 

kullanılır. Bu aksesuar tavşan topuğu/veya beden ipi örgüsü adı verilen teknikle 

yapılmaktadır.  
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 Top Püskül/ Suruç Top Püskülü 

 
Fotoğraf 11.  Top püskül (Badilli, 2022) 

Doğu ve Güneydoğu illerinde kullanılan Kofi adı verilen başlığın Suruçlu kadınların 

kullandığı özgün şekliyle süslenmesine Top Püskül ya da Suruç Top Püskülü adı 

verilmektedir. Kofinin üstünde kullanılan puşi, yaşmak, tülbent veya çefiyenin tepesine top 

püskül monte edilmektedir. Yapımında ipek veya floş iplik kullanılmaktadır. Bu başlığı 

kullanan kadın altın veya gümüş ile püskülü süsleyebilmektedir. Kazaz ustası Mehmet Emin 

Güngör’ün ifadesiyle bu püskülün kullanımı günümüzde yok denecek kadar azdır. Güngör 

atölyesinde Suruç Top Püskülünü sergilemektedir. Günümüzde bu ürünün bir nostaljik anlam 

taşıdığını ifade eden Güngör talep edenlerin bu ürünü koleksiyonda bulunması düşüncesiyle 

aldığını düşündüğünü ifade etmiştir (Güngör, Sözlü görüşme, 28.10.2022).  

Suruç Top Püskülü örneği Bursa Uluumay Osmanlı Keyafetleri ve Takıları Müzesinde de 

bulunmaktadır. Ağırmatlı’nın Uluumay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Feyza Uluumay 

Gökalp ile yaptığı görüşmede bu püskülün müze kayıtlarında Türkmen başlığı olarak geçtiği 

belirtilmiştir. Müzede bulunan top püskülün keçe bir takke üzerinde kullanıldığı görülmüştür.  

 
Resim 15. Uluumay Osmanlı Kıyafetleri ve Takıları Müzesinde sergilenen Suruç top 

püskül benzeri örnek başlık (Uluumay Gökalp, 2020) 
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Top püskülün Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde de kullanıldığı tespit edilmiştir. (Ağırmatlı, 

2022. s. 107).  

Şanlıurfa, Bursa ve Ankara’da top püskül örneklerine rastlanılması kadınların baş bağlama ve 

kullandıkları başlık stilinin Anadolu’da benzerlikler gösterdiğinin kanıtı sayılabilir. 

 Zaza Püskülü 

 
Fotoğraf 12. Zaza Püskülü (Badilli, 2022) 

 

Şanlıurfa’da kırsal kesimde yaşayan kadınların kullandığı kofiye eklenti olarak takılan yapay 

saç görünümlü bir aksesuardır. Özellikle evli kadınlar tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 

Zaza püskülünün Şanlıurfa’nın yanı sıra Bingöl, Diyarbakır ve Erzurum illerinde de 

kullanımına rastlanılmıştır. Diyarbakır ve Bingöl’de kullanılan zaza püskülünün Şanlıurfa’dan 

temin edildiği Şanlıurfa’daki kazaz ustaları ile yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir 

(Ağırmatlı, 2022. s. 108).  

Zaza püskülünün geçmişte evlilik törenlerinden önce önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. 

Düğünün birkaç gün öncesinde gelin adayının başındaki kırmızı fes başlık çıkarılıp yerine 

kofi başlık takıldığı ve bu kofinin eklentisi olan zaza püskülünün evlilik nişanesi olduğu 

anlamı taşıdığı bilinmektedir (İpek, Sözlü görüşme, 01.11.2022). 

 
Resim 16.  İstanbul Sadberk Hanım Müzesinde yer alan Zaza püskülü örneği 

(Ağırmatlı, 2020) 
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İstanbul Sadberk Hanım Müzesi’nde Zaza püskülü örneğine benzer bir başlık örneği 

mevcuttur. Bu başlık altın liralar ile kaplı bir başka başlık ile birlikte sergilenmektedir 

(Ağırmatlı, 2022, s: 111). 

SONUÇ 

Kazazlığın tarihinin Şanlıurfa’nın kadim tarihi kadar eski olduğu düşünülmektedir. İnsanların 

giyim kuşamına önem verdiğinin ispatı ve süslenme ihtiyaçlarının karşılandığı bir sanat olarak 

günümüze kadar gelen bu el sanatı ince işçilik, özen ve emek isteyen bir meslek olarak 

günümüze kadar çarpıcı örnekler vermiştir.  

Kazazlık sanatının günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında olduğu 

görülmektedir. Kazazlıkla üretilen aksesuarların günümüzde Şanlıurfa merkezde bir usta 

tarafından yapıldığı bilinmektedir. Geleneksel kıyafetlerin kullanımının azalması nedeniyle 

kazazlık eseri ürünlere olan talebin de azalması bu mesleğin yeni kuşaklar tarafından 

öğrenilmemesine neden olmuştur.  

Özellikle kırsal kesimde yaşayan altmış yaş üstü kişilerin bildiği aksesuarlar günümüzde birer 

nostaljik değer taşımaktadır. Bu aksesuarlardan igal gibi olanları günümüzde Şanlıurfa’nın 

turistik mekânlarından olan Balıklıgöl çevresindeki fotoğrafçılarda fotoğraf çekmek 

isteyenlerin taktığı bir materyal haline gelmiştir. Şanlıurfa merkezi ve ilçelerinde az da olsa 

halen belli bir yaşın üzerindeki kadın ve erkekler tarafından kullanılan bu aksesuarların 

gelecek yıllarda belki de hiç kullanılmayacağı kazaz ustası Mehmet Emin Güngör tarafından 

belirtilmektedir. Güngör, geleneklerine sahip çıkmak isteyen gençlerin bu ve geleneksel 

meslekleri öğrenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Özellikle el sanatları ile ilgili fuar ve 

toplantılarda özel ilgili gören el işçiliği ürünlerinin gelecek kuşaklara aktarılması için yerel 

yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Kazazlık gibi el sanatları ile ilgilenen ustalara 

imkânlar verilerek belediyelerin kültür ve eğitim merkezlerinde bu sanatı öğretmelerine 

olanak sağlanmalıdır. 

Bir milleti var eden, tarihten getirdiği gelenek görenekleridir. Türk milleti değerlerine verdiği 

önemi kültürel hayata yansıtması sonucu binlerce yıldır vardır ve ayaktadır. Bu nedenle, hızla 

gelişen ve değişen dünyada geçmiş ile bağın kopmaması ve gelecek kuşaklara kültürel 

değerlerin aktarılması için gerekli çalışmalar yapılmalı el sanatları ile ilgilenen ustaların 

mesleki birikimi gelecek kuşaklara aktarılmalıdır. 
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LİSE ÖYRENCİLERİNİN YAŞ ÖZELLİKLERİ VE  

 

 

ÖZET 

Lise öğrencilerinin yaşı, erken gençlik dönemine denk gelir. ana aktivitesi profesyonel bir 

öğrenme etkinliğidir. Yaşın temel özellikleri bilişsel süreçlerin bu dönemde yeni nitelikler 

kazanması, özellikle algı, dikkat, hafıza, hayal gücü ve düşünmenin değişip gelişmesidir. 

Düşüncenin olgunlaşmasıyla, edinilen bilgiye karşı bilinçli bir tutum ortaya çıkar. 

Lise döneminde eğitim etkinlikleri hem içerik hem de biçim açısından yeni özellikler kazanır. 

Daha büyük bir öğrencinin eğitim faaliyeti hayati öneme sahiptir ve öğrencinin eğitime karşı 

tutumunu temelden değiştirir. Daha büyük bir öğrencinin öğrenme faaliyeti daha ciddi ve 

anlaşılırdır. Bu yaşta öyrəncilər çeşitli bilgi alanlarına karşı açıkça ifade edilen seçici bir 

tutum sergilemeye başlar. Her şeyden önce, profesyonel ilgi ve oryantasyon organizasyonu 

burada kendini gosterir. Lise öğrencilerinin genellikle bir konuyu ciddiye alıp diğerini 

görmezden gelmesinin nedeni budur. Genel olarak, gençlerin eğitim faaliyetleri; çok yönlü, 

karmaşık, öğretme (öğretmen) ve öğrenme (öğrenci) ilişkileri düzeyinde oluşur. Aktif , 

butunlestirici ve standart olmayan modern dersler; ögrencilerin bilişsel aktivitelerini artırmada 

önemli bir  rol oynamaktadır. 

Genel olarak araştırmalar, lise öğrencilerinin bilişsel aktivitelerini farklı modern ders türlerini 

kullanarak artırmanın öncelikle bilişsel süreçlerin aktivasyonunu içerdiğini göstermektedir: 

dikkat, duygu, algı, hafıza, düşünme, hayal gücü. Bu, büyük ölçüde öğretmenin etkinliğine, 

soruna yaklaşım yöntemine, üst sınıf öğrencilerinin bilişsel süreçlerini yönlendirme, teşvik 

etme ve geliştirme becerisine bağlıdır. 

Eğitim sürecindeki ana faaliyet, bilimsel bilgiyi anlamaya yöneliktir. Bu tür bir etkinliğin 

sonucu, öğrencinin bağımsız problemler oluşturması, bunlara çözümler bulması, kendi 

etkinliğini kontrol edebilmesi ve değerlendirebilmesi ve son olarak yeni problemler formüle 

edebilmesidir. Bu becerilerin hacmi ve kalitesi, öğrencinin bilişsel etkinliğinin düzeyini 

belirler. 

Anahtar kelimeler: Erken Gençlik, Eğitim Etkinliği, Bilişsel Aktivite, Modern Ders 

  

 

ABSTRACT 
The age of high school students coincides with the period of early youth. The leading activity 

is teaching, professional activity. The main features of age are that cognitive processes 

acquire new qualities during this period, especially perception, attention, memory, 

imagination, and thinking change and develop. With the maturation of thinking, a conscious 

attitude to the acquired knowledge is manifested. 

During the senior school period, educational activities have new features, both in terms of 

content and form. The educational activity of an older student is of vital importance and 

fundamentally changes the student's attitude to education. The learning activity of an older 

student is more serious and understood. At this age, schoolchildren begin to manifest a clearly 

expressed selective attitude to various fields of knowledge. First of all, professional interest 

and the organization of professional orientation are manifested here. That is why high school 
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students often take one subject seriously and ignore another. In general, the educational 

activity of young people is formed at the level of multifaceted, complex, teaching (teacher) 

and learning (student) relationships. Modern lessons play an important role in raising their 

cognitive activity. There are the following types of modern lessons: active, integrative and 

non-standard lessons. In fact, purposeful use of modern lesson types is the main condition for 

increasing students' cognitive activity. In general, the researches show that increasing the 

cognitive activity of high school students by using different types of modern lessons primarily 

involves the activation of cognitive processes: attention, emotion, perception, memory, 

thinking, imagination. This largely depends on the activity of the teacher, the method of 

approach to the problem, the ability to direct, stimulate, and develop the cognitive processes 

of upper-class students. 

The main activity in the training process is aimed at understanding scientific knowledge. The 

result of such activity is that the student sets independent problems, finds solutions to them, is 

able to control and evaluate his own activity and, finally, is able to formulate new problems. 

The volume and quality of these skills determine the level of the student's cognitive activity. 

Key words: Early Youth, Training Activity, Cognitive Activity, Modern Lesson 

 

1. GİRİŞ 

Elmin, texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə çevik təfəkkürə, praktik bilik və 

bacarıqlara yiyələnmədən ugur əldə etmək çox çətindir.  Yaşadığımız XXI əsr elmi-texniki 

tərəqqi, innovasiyalar və modernləşmə əsri olub hər kəsdən daha dərin, sistemli biliklər, 

həyati bacarıqlar və vərdişlər əldə etməyi tələb edir. İnsanın intellektual potensialının artması 

onun həyatı və fəaliyyəti üçün olduqca vacib şərtlərdən biridir. Bütün bunlar təhsilin 

məzmununun formalaşmasında nəzərə alınır, nəzəriyyə ilə yanaşı, praktik bilik və 

bacarıqların, səriştənin vacibliyi diqqət mərkəzində saxlanılır. Şəxsin qazandığı bilik və 

bacarıqlarının konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edən səriştəyə əsaslanan təhsil 

cəmiyyətin inkişafına daha yaxşı xidmət göstərər. 

Bütün bunlar da şagird fəaliyyətinə yeni yanaşma tələb edir ki, onun reallaşdırılması üçün 

müasir müəllim bir çox keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Bu da ilk növbədə ümumtəhsil 

məktəblərində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin məqsədyönlü təşkilini, bu məqsədlə də yeni 

təlim texnologiyalarından istifadəni aktuallaşdırır. Şagirdlərin, o cümlədən də yuxarı sinif 

şagirdlərinin idrak fəallığının yüksəldilməsi onların müstəqil şəkildə yeni bilik əldə etmək, 

məsələlərin müzakirəsində öz mövqelərini əsaslandırmaq, rəqabətə dayanıqlı olmaq kimi 

şəxsiyyət üçün zəruri keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına imkanlar yaradır. 

2. ƏSAS HİSSƏ 

Araşdırmalar göstərir ki, şagirdlərin idrak fəallığının yüksəldilməsinin ayrı-ayrı aspektləri ilə 

bağlı tədqiqatlar aparılmışdır. Əgər ötən əsrin 50-ci illərində şagirdlərdə əqli keyfiyyətlərin 

inkişaf xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi yaş və pedaqoji psixologiyanın aktual problemlərindən 

biri kimi qəbul edilirdisə, artıq 60-cı illərdə bilavasitə bu problemə həsr olunmuş müxtəlif 

tədqiqatlar meydana çıxdı (M.F.Morozov, A.İ.Lipkina, S.F.Juykov, Z.M.Kolmıkova, 

N.M.Studienko və b.) Respublikamızda isə Ə.Bayramovun tədqiqatı, onun rəhbərliyi ilə bu 

problemə həsr olunmuş O.Kərimovun, R.Cavadovun dissertasiyaları müdafiə olundu. 

“Azərbaycan məktəbi” jurnalında və “Azərbaycan müəllimi” qəzetində təkcə psixoloqların 

deyil, həm də pedaqoq və metodistlərin şagirdlərdə əqli keyfiyyətlərin ilk növbədə, 

müstəqillik və tənqidi təfəkkürün inkişafı məsələlərinə həsr olunmuş məqalələri dərc edildi, 

lakin bu elmi-metodik çağırış məktəb təcrübəsindən gözlənilən ümidləri doğrultmadı.  

Təlim prosesini səmərəli qurmaq və müəyyənləşdirilmiş məqsədlərə çatmaq üçün müəllim 

mütləq Psixologiyadan zəruri biliklərə malik olmalı, Pedaqogikanın ən son nailiyyətlərindən 

bəhrələnməyi bacarmalıdır. Bu zaman təlim prosesinin özü həm Pedaqogika, həm də 

Psixologiya baxımından aydın təsəvvür olunar. Bu məsələlər hələ ötən əsrin 70-ci illərində 
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psixoloq L.T.Oxotina tərəfindən vurğulanmışdır. Azərbaycanda isə Ə.Əlizadə “Müasir 

Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri” kitabında müəllimlərin psixologiyanın 

uğurlarından bəhrələnməmələrinin səbəbini pedaqoji elmlərin birtərəfli diferensiasiyasında və 

ənənəvi pedaqoji sistemin məktəblərdə yaratdığı anti-psixoloji ab-hava ilə əlaqələndirirdi. 

Qeyd edək ki,  şagirdlərin  təlim fəaliyyətindən danışanda ilk növbədə onların yaş 

xüsusiyyətlərinə nəzər salmaq zəruridir. 

Araşdırılmış psixoloji ədəbiyyata əsasən, deyə bilərik ki, müxtəlif yaş dövrlərində inkişaf 

edən hər bir insana tarixi, mədəni və sosial amillərin təsiri labüddür. Müxtəlif yaş 

dövrlərindəki inkişafa təsir edən və onlarla qarşılıqlı əlaqədə olan bu amilləri psixoloq 

P.B.Baltes aşağıdakı kimi qruplaşdırıb: 

- normativ yaş amilləri; 

- normativ tarixi amillər; 

                    -   qeyri-normativ amillər. 

Q.Krayd normativ yaş amillərini müəyyən yaşda özünü göstərən bioloji və sosial dəyişikliklər 

kimi şərh edib. 

Müharibələr, iqtisadi böhranlar, xəstəliklər normativ tarixi amillərə aid edilir.  

İnsan həyatının müəyyən bir dövrü ilə bağlı olan qeyri-normativ amillər isə özəl hadisələrə, 

dəyişikliklərə aid edilir.  Bunlar da psixologiyada izsiz ötüşmür.  

Yaş dövrlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi hər dövrdə təlim-tərbiyə işlərinin daha uğurlu 

aparılmasına zəmin yaradıb. Amma bildiyimiz kimi, yaş dövrləri hələ tam şəkildə öz həllini 

tapmamış bir problem olaraq qalır, çünki müəyyən edilmiş yaş dövrləri hələ təxmini xarakter 

daşıyır. Baxmayaraq ki, inkişaf fasiləsiz keçir və bir mərhələdən digərinə keçidin nə vaxt baş 

verməsini müəyyən etmək çətin olur. 

Azərbaycanda M.Vəliyevin və A.Mustafayevin “İnkişaf və yaş psixologiyası” adlı dərs 

vəsaitində L.S.Viqotski və D.B.Elkonun bölgüsünə əsaslanan maraqlı bir təsnifat təqdim 

olunmuşdur. Ona üç meyar: sosial inkişaf halları, aparıcı fəaliyyət və yaş davranış elementləri 

daxildir. Sosial inkişaf halları anlayışı dedikdə uşağın psixikasında və ətraf aləmlə 

münasibətində sosial mühitin rolu nəzərdə tutulur.  

Aparıcı fəaliyyət anlayışına gəldikdə isə o, A.N.Leontyev tərəfindən ədəbiyyata gətirilmişdir. 

Psixikanını inkişafına təsir göstərən fəaliyyət növlərini bildirir.  

Yaş davranış elementləri isə psixikanın elə keyfiyyət göstəriciləridir ki, yalnız müəyyən yaş 

keçidlərindən sonra baş verir və həmin yaşların əsas göstəriciləri hesab edilir. 

Bu təsnifatda yuxarı məktəb dövrü – erkən gənclik belə səciyyələndirilmişdir:  

 
Cədvəi1 

Yuxarı sinif şagirdinin yaş xüsusiyyətləri 

Dövrlər İllər Aparıcı fəaliyyət Yaş elementləri 

Yuxarı məktəb dövrü, er-

kən gənclik 

14(15)-16(17) Peşəkar öyrənmə 

fəaliyyəti 

Planlı davranış, 

məktəb rejiminə 

uyğunlaşma 

 

Qeyd edək ki, gənclərin mühüm keyfiyyətlərindən biri onların aktivliyidir. Aktivlik elə bir 

xüsusiyyətdir ki, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə və dəyərlər sistemində öz əksini tapır. 

Böyük məktəb dövründə təlim fəaliyyəti həm məzmun, həm də forma cəhətdən yeni 

xüsusiyyətlərə malik olur. Böyük yaşlı məktəblinin təlim fəaliyyəti həyati əhəmiyyətə malik 

olmaqla şagirdin təlimə olan münasibətini əsaslı surətdə dəyişdirir. Böyük məktəblinin təlim 

fəaliyyəti daha ciddi və dərk olunmuş xarakter daşıyır. Bu yaş dövründə məktəblilərdə 

müxtəlif bilik sahələrinə aid aydın şəkildə ifadə olunan seçici münasibət təzahür etməyə 

başlayır. Burada birinci növbədə peşə marağı, peşə yönümünün təşkili özünü göstərir. Məhz 

buna görə də böyük məktəblilər çox vaxt bir fənnə ciddi yanaşdıqları halda, digərinə 

əhəmiyyət vermirlər. Ümumiyyətlə, gənclərin təlim fəaliyyəti çoxcəhətli, mürəkkəb olub 
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öyrədən (müəllim) öyrənən (şagird) münasibətləri müstəvisində formalaşır. Bu prosesdə 

gənclərin mənəvi aləmi zənginləşir, kamilləşir, onların dünyagörüşü, intellektual keyfiyyətləri 

təşəkkül tapır. 

Böyük məktəbli məntiqi, tənqidi, yaradıcı düşünə bilir. Onda idrak prosesləri inkişaf edir. 

Erkən gənclik yaşı əqli qabiliyyətlərin inkişafının mühüm mərhələsidir. Bu nöqteyi-nəzərdən 

onların təfəkküründə əsaslı yüksəliş baş verir. Erkən gənclərin təfəkkürü özünün ardıcıllığı, 

genişliyi, daha çox nəzəri, mücərrəd, tənqidi xarakteri ilə səciyyələnir. Erkən gənclik 

dövründə şagirdlərdə fikrin müstəqilliyi özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Onlar gündəlik 

həyatlarında qarşılaşdıqları hadisələri, faktları, əhvalatları öz keçmiş biliklərinə əsaslanaraq 

müstəqil şəkildə başa düşməyə, dərk etməyə can atırlar.  

Erkən gənclik yaşında idrak prosesləri ilə yanaşı, iradi-emosional cəhətlər, psixi xassələr daha 

sürətlə formalaşır. Onlarda milli və bəşəri dəyərlər formalaşır. Onlar özlərini təsdiq etmək 

istəyirlər. Müstəqilliyə can atırlar.  

Erkən gənclik dövründə yaradıcılıq qabiliyyətləri, zəngin nitq və onda yüksək ifadəlilik özünü 

büruzə verir.  

Böyük məktəbli yaşı dövründə şagirdlərin tədris fənlərinə münasibətinin formalaşmasında 

onların peşə maraqları xüsusilə mühüm rol oynayır. 

Böyük məktəbli fənləri artıq özünün gələcək peşəsi baxımından qiymətləndirir və onların özü 

üçün əhəmiyyətini, mənasını da çox vaxt elə bu ölçülərlə açıqlayır. Böyük məktəblinin 

gələcəyi təsəvvür etmək, planlaşdırmaq və müəyyən mənada yaratmaq qabiliyyəti onun 

qarşısında yeni üfüqlər açır. Şagirdlərdə bu məziyyətlərin inkişafı onlarda əqli nəticənin 

inkişafı ilə bilavasitə bağlıdır. Əqli nəticə keçmişi şərh etmək, gələcəyi isə görməyi təmin 

edir. Bu xüsusiyyətlər hal-hazırda diqqət mərkəzində duran məsələlərdəndir. 

Tədqiqat üzərində işləyərkən təkcə nəzəri məlumatlarla kifayətlənilməmiş, ADPU-nun 

Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim fakültəsinin IV kurs 

tələbələrinin Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Novruzov qardaşları adına 36№-li tam orta 

məktəbdə yuxarı siniflər üzərində apardıqları müşahidələri əks etdirən müşahidə dəftərləri ilə 

tanış olunmuş, tələbələrin tərtib etdiyi şagirdlərin psixoloji xarakteristikalarına nəzər 

salınmışdır. Sənədlərlə tanış olunduqdan sonra yuxarı sinif şagirdlərinin yaş, psixoloji 

xüsusiyyətləri ilə bağlı nəzəri ədəbiyyatdan əldə edilən məlumatlar və uzun illər müəllimlik 

fəaliyyətimlə əlaqədar gəldiyim qənaətlər bir daha dəqiqləşdirilmişdir. 

Məsələn, ADPU-nun Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim 

fakültəsinin IV kurs tələbəsi Bəşirzadə Zərifə 36№-li tam orta məktəbin X
b
 sinif şagirdi 

İbrahim Ayxanı müşahidə etmişdir. Tələbə İbrahimov Ayxan haqqında tərtib etdiyi müşahidə 

dəftərində şagirdin məktəbdə keçirdiyi hər günü haqqında geniş qeydlər aparmışdır. Müşahidə 

dəftərində bir şagirdin timsalında böyük məktəbli yaş dövrünün əksər səciyyəvi xüsusiyyətləri 

öz əksini tapmışdır. 

“Bu gün Azərbaycan təhsilinin  demokratikləşməsi və humanistləşdirilməsi üçün 

müəyyən işlər görülür ki, bu da zamanın tələbidir. Təhsilin demokratikləşməsi və 

humanistləşdirilməsi başlıca olaraq aşağıdakı istiqamətlərdə öz həllini tapır: Təhsilin idarə 

edilməsində-təhsilin təlim-tərbiyə prosesinin təşkili və həyata keçirilməsinə nəzarət və 

rəhbərlikdə, təlim prosesinin təşkili və həyata keçirilməsində ( tədris planlarında, proqram və 

dərsliklərdə), müəllim-şagird( tələbə) münasibətlərində, müəllimin ünsiyyəti və davranışında, 

taktlarında, hökmlərində, meyl və maraqların, qabiliyyətlərin nəzərə alınması və düzgün 

qiymətləndirilməsində, təlim prinsip və metodlarının məqsədyönlü və məqsədəmüvafiq 

seçilməsində, ayrı-ayrı fənlərin imkanlarından səmərəli istifadə edilməsində və s.” [3, s.11]. 

Təhsilin demokratikləşməsi və humanistləşməsi təlimin təşkili formalarında da özünü 

göstərir. Azərbaycanda artıq təlimin təşkilində müxtəlif üsullardan istifadə olunur. Onların 

arasında müasir dərs tiplərindən istifadə xüsusilə aktualdır. Müasir dərs tiplərindən istifadə 

şagirdlərin idrak fəallığının inkişafında çox səmərəlidir.  
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Müasir dərsin strukturu əvvəlcədən təşkil olunmuş, maksimum idarə olunan bir fəaliyyətdir. 

Müasir dərs məqsəddən nəticəyə doğru aşağıdakı kimi hərəkət edir: 

Müəyyənləşdirilmiş təlim nəticələri — planlaşdırma — fəaliyyətin icra olunması — yoxlama 

və korreksiya — nəticələrin qiymətləndirilməsi — refleksiya  

Müasir dərs problem situasiya ilə başlayır ki, bu da idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsinə 

xidmət edir. Problem situasiya təlim nəticələri ilə birbaşa əlaqəlidir. Təlim nəticələri 

qiymətləndirmə meyarlarını diktə edir. Qiymətləndirmə meyarları isə bütövlükdə fəaliyyəti 

şərtləndirir. Aşağıdakı  sxemdə bu deyilənlər əyani şəkildə əks olunub: 

 

Sxem1 

Müasir dərsdə idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu gün Azərbaycanda müasir təlimin fəal, inteqrativ və qeyri-standart dərs tiplərindən istifadə 

edilir. 

Fəal təlim prosesi aşağıdakı prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

1. Təlim şagirdin yaddaşının deyil, təfəkkürünün inkişafına yönəlməli; 

2. Təlim prosesi fikirləri deyil, fikirləşməyi öyrətməli; 

3. Təlim prosesi monoloqa deyil, dialoqa əsaslanmalı; 

4. Təlim prosesi nəzəri bilikləri əzbərləməyə deyil, praktik fəaliyyətə yönəlməli; 

5. Təlim prosesi yalnız bilikli insan deyil, şəxsiyyəti tərbiyə edərək kamil insan, 

hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət yetişdirməlidir.  

Qeyd edək ki, bu prinsiplərə əsaslanan təlimin düzgün təşkili nəticəsində müstəqil qərarlar 

qəbul edə bilən, yaradıcı təfəkkürə malik vətəndaşlar yetişdirmək olar.  

İmprovizələrlə zəngin olan qeyri-standart dərslər təşkili formasına və metodikasına görə 

qeyri-adidirlər. Qeyri-standart dərsin köməyi ilə öyrənmənin diferensiallaşdırılması, şagirdin 

müstəqil idrak fəaliyyətinin təşkili problemini həll etmək mümkündür. Belə dərslərdə tədris 

materialı qeyri-adi şəkildə tədris olunur. 

Hal-hazırda inteqrativlik Kurikulumun əsas tələblərindən biri kimi götürülür və inteqrativ 

təlimə xüsusi pedaqoji texnologiyalardan biri kimi yanaşılır. 

Beləliklə, inteqrasiyadan düzgün istifadə nəticəsində təlimdə mühüm irəliləyişlər əldə etmək 

mümkündür. Belə ki, inteqrasiya: 

- daha yüksək düşüncə tərzinin inkişafına şərait yaradır; 

- insanın individual dərketmə xüsusiyyətlərini təkmilləşdirir; 

- azad düşüncəni inkişaf etdirir; 

- yaradıcılıq qabiliyyətini formalaşdırır. 

Qeyd edək ki, müxtəlif Azərbaycan məktəblərində müasir dərs tiplərindən fəal, inteqrativ və 

qeyr-standart dərslər keçirilmiş, onların səmərəsi isbat olunmuşdur. 

 

 

 

Problem situasiya Təlim nəticələri 

Fəaliyyət Qiymətləndirmə 

meyarları 
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3. NƏTİCƏ 

Sonda onu deyərdik ki,  

- fəal təlim texnologiyaları şagirdlərin məntiqi, tənqidi, yaradıcı təfəkkürlərini inkişaf 

etdirir; 

- fəal təlim texnologiyalarından istifadə edən müəllim şagirdlərin idrak fəallıgının 

yüksəldilməsinə nail olur.  

İnteqrativ dərslər  

- təlimi aktiv və əyləncəli edir; 

- şagirdlərdə analiz və sintez qabiliyyəti formalaşdırır; 

- məzmununun daha dərindən və əhatəli dərk olunmasını təmin edir; 

- eyni mövzunun iki və ya daha çox müxtəlif fəndə öyrənilməsini təmin edir; 

- təlimin müxtəlif mərhələlərini əlaqələndirir; 

- yüksək nailiyyət səviyyəsinin və intellektual bacarığın inkişafını situmullaşdırır. 

Qeyri-standart dərslər şagirdlərin tez-tez qarşılaşdıqları 

- emosional; 

- motivasyon; 

- kommunikativ; 

- koqnitiv boryerlərin aradan qaldırılmasına xidmət edən texnologiyaların tətbiqi üçün 

gözəl təlim vasitələridir. 

Nəhayət, belə qənaət əldə olundu ki, əslində müasir dərs tiplərindən məqsədyönlü istifadə 

şagirdlərin idrak fəallığının yüksəldilməsinin başlıca şərtidir. 

Qeyd edək ki, XXI əsrdə şəxsiyyətin formalaşması dövrün nəinki aktual nəzəri-metodoloji, 

həm də önəmli praktik problemidir. Müasir təhsil nəzəriyyəsi və təcrübənin başlıca 

probleminin həlli bilavasitə ondan asılıdır. 

Şagird bir şəxsiyyət kimi müxtəlif amillərin kəsişdiyi mürəkkəb və təzadlı bir psixoloji 

məkanda formalaşır. Bu məkandan şagirdin sosial davranışı qaynaqlanır, onun özünə, 

dünyaya və başqa adamlara münasibətləri formalaşır. Bu proseslərdə isə şagirdin hisslər aləmi 

böyük rol oynayır. Məhz buna görə də müəllim təlimdə şagirdin yaş xüsusiyyətlərini daim 

diqqətdə saxlamalıdır. 
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ÖZET 

Mitokondri, ökaryotik hücreler içinde adenozin trifosfat (ATP) üreten organeldir. ATP, hücre 

tarafından kullanılan ana enerji molekülüdür. Mitokondri hücresel solunum ve oksidatif 

fosforilasyon (OXPHOS) yoluyla ATP üretir. Bir hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjinin% 

90'ından fazlası OXPHOS tarafından üretilir. ATP' ye dönüştürülürken, uzun zincirli yağ 

asitleri ve şekerler bu organellerin içinde parçalanır. Ayrıca, steroidler ve lipitler diğer önemli 

fonksiyonlarla birlikte sentezlenir. Daha yakın tarihli araştırmalar sayesinde, mitokondrilerin 

hücre fonksiyonu ve hastalığında daha dinamik bir rolü olduğu bilinmektedir. 

Mitokondri disfonksiyonunun çok sayıda farklı sistem, organ ve hastalık durumunda, örneğin: 

kalp, metabolik hastalıklar, kanser, obezite ve diyabet gibi birçok insan hastalığında rol 

oynadığı görülmektedir. Bunlar genetik olarak heterojen olup mitokondriyal ve nükleer 

DNA'da yer alan mutasyonlarla birlikte ortaya çıkar. Mitokondriyal kütle ve aktivite 

değişikliklerinin obezite ve metabolik sendromda katkıda bulunan faktörler olduğu 

düşünülmektedir. 

Mitokondriyal disfonksiyonu ve insülin direncini birbirine bağlayan potansiyel mekanizmalar 

arasında ektopik lipid birikimi, ROS (reaktif oksijen türevleri) üretimi, iltihaplanma, diğer 

mitokondriyal retrograd sinyaller (Ca++, Fe2+, nitrik oksit, CO) ve mitokondriyal peptitler 

yer alır. Elektron taşıma zinciri komplekslerinin bozulması insülin direncine neden olur ve 

ileri evrelerde diyabet gelişir. Diyabet, yılda milyarlarca dolara mal olan küresel bir hastalık 

yükü olmaya devam ediyor. Mevcut diyabet tedavi seçenekleri çoktur ve genellikle yüksek 

kalitededir, ancak hastalık başlangıcında ve komplikasyon gelişiminde mitokondriyal 

disfonksiyonun ve ROS'un hücresel süreçlerini anlamak, gelecekte tamamen yeni terapötik 

alanlara yol açabilir. 

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, Mitokondriyal Disfonksiyon, mtDNA, Reaktif 

oksijen türevleri 

 

ABSTRACT 

Mitochondria are organelles that produce adenosine triphosphate (ATP) within eukaryotic 

cells. ATP is the main energy molecule used by the cell. Mitochondria produce ATP through 

cellular respiration and oxidative phosphorylation (OXPHOS). More than 90% of the energy a 

cell needs is produced by OXPHOS. While ADP is converted back to ATP, long chain fatty 

acids and sugars are broken down inside these organelles. Also, steroids and lipids are 

synthesized along with other important functions. Thanks to more recent research, it is known 

that mitochondria have a more dynamic role in cell function and disease. 
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Mitochondrial dysfunction appears to play a role in many different systems, organs and 

disease states, for example: heart, metabolic diseases, cancer, obesity and many human 

diseases such as diabetes. They are genetically heterogeneous and occur with mutations in 

mitochondrial and nuclear DNA. These can occur at any age and can be inherited from an X 

chromosome, an autosome, or from the mother. Mitochondrial mass and activity changes are 

thought to be contributing factors in obesity and metabolic syndrome. 

Potential mechanisms linking impaired mitochondrial dysfunction and insulin resistance 

include ectopic lipid accumulation, ROS (reactive oxygen derivatives) production, 

inflammation, other mitochondrial retrograde signals (Ca++, Fe2+, nitric oxide, CO), and 

mitochondrial peptides. Disruption of electron transport chain complexes causes insulin 

resistance and diabetes develops in advanced stages. Diabetes remains a global burden of 

disease costing billions of dollars a year. Current diabetes treatment options are multiple and 

often of high quality, but understanding the cellular processes of mitochondrial dysfunction 

and ROS at disease onset and complication development could lead to entirely new 

therapeutic areas in the future. 

Keywords: Diabetes mellitus, Mitochondrial Dysfunction, mtDNA, Reactive oxygen 

derivates 

 

1.GİRİŞ 
Mitokondri, ökaryotik hücreler içinde adenozin trifosfat (ATP) üreten organeldir. ATP, hücre 

tarafından kullanılan ana enerji molekülüdür. Bilinen bakteriyel evrimsel öncüllerinin 

özelliklerini içeren mitokondriler, fonksiyonel olarak ayrı ve farklı olan dış ve iç zarlara, 

ayrıca zarlar arası boşluğa ve bir matrikse sahiptirler. Elektron taşıma zinciri aracılığıyla, 

proteinleri iç zar boyunca taşımak için enerji kullanılır. Klasik olarak, mitokondri bazen 

hücrenin güç merkezi olarak adlandırılır ve tüm ökaryotlarda bulunur.  Mitokondri hücresel 

solunum ve oksidatif fosforilasyon (OXPHOS) yoluyla ATP üretir. Bir hücrenin ihtiyaç 

duyduğu enerjinin% 90'ından fazlası OXPHOS tarafından üretilir. ADP tekrar ATP' ye 

dönüştürülürken, uzun zincirli yağ asitleri ve şekerler bu organellerin içinde parçalanır. 

Ayrıca, steroidler ve lipitler diğer önemli fonksiyonlarla birlikte sentezlenir (McBride ve ark., 

2006). Daha yakın tarihli araştırmalar sayesinde, mitokondrilerin hücre fonksiyonu ve 

hastalığında daha dinamik bir rolü olduğu bilinmektedir (Nunnari ve Suomalainen, 2012). 

Mitokondrilerin hücresel sinyallere yanıt olarak birçok dinamik ve birbirine bağlı işlevi 

olduğu görülmektedir. Kararlı bir durum olarak, bu organeller fisyon, füzyon ve hareketlilik 

tarafından düzenlenir. Fisyon, bir dynamin Guanozin trifosfatase GTPase, DRP-1'e bağlıdır 

(Smirnova ve ark., 2001; Pitts ve ark., 1999; Yoon ve ark., 2001). 

Birkaç farklı GTPaz füzyonun bir parçasıdır: Mitofusin 1 (Mfn1) ve Mitofusin 2 (Mfn 2) dış 

membrana entegre edilmiştir. Sitosole maruz kalma, GTPazlar ve katlanma bölgeleri yoluyla 

gerçekleşir. MFn1 ve Mfn2, hem heterotopik hem de homotopik kompleksler olarak komşu 

organeller, regülasyondaki GTPaz arasında oluşabilir (Chen ve ark.,2003; Ishihara ve ark., 

2004; Koshiba ve ark.,2004) Bir dynamin benzeri GTPaz olan Opa-1, füzyonda rol alan iç zar 

ile ilişkilidir ve genetik olarak Mfn 1 ile bağlantılıdır. GTPazlar ile birlikte diğer proteinlerin 

hem fisyon hem de füzyonla ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Chan, 2006; Cipolat ve ark., 

2004) Diğer hücresel bileşenler ve mitokondri arasında sinyalleşme, metabolizma, gelişme, 

bölünme ve hücre ölümündeki değişikliklerle ilgili hücresel taleplere entegre olan bir 

"GTPase anahtarı" nın katılımıyla gerçekleşir. Proteomik, genomik ve biyoinformatik 

yaklaşımlarla farklı ökaryotlardaki proteinlerin kapsamlı bir envanteri bulunmaktadır. Şu anda 

1.500'den fazla memeli mitokondrisi bilinmektedir (Chen ve Chan, 2005; Gaston ve ark., 

2009; Mootha ve ark., 2003). Mitokondriyal metabolizma, NAD + / NADH oranı, AMP / 

ATP oranı, asetil-CoA seviyeleri ve transkripsiyon faktörleri, hormonlar, kofaktörler, kinazlar 
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ve nükleer reseptörler dâhil olmak üzere enerji durumunu algılayan moleküler bileşenlere 

bağlıdır (Nunnari ve Suomalainen, 2012). 

Mitokondri disfonksiyonunun çok sayıda farklı sistem, organ ve hastalık durumunda, örneğin: 

kalp, metabolik hastalıklar, kanser, obezite ve diyabet gibi birçok insan hastalığında rol 

oynadığı görülmektedir. Bunlar genetik olarak heterojen olup mitokondriyal ve nükleer 

DNA'da yer alan mutasyonlarla birlikte ortaya çıkar (Pagliarini ve ark., 2008; Sickmann ve 

ark., 2003). Bunlar herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve bir X kromozomundan, bir 

otozomdan veya anneden miras alınabilir. Şu anda bilinen hiçbir tedavi şekli yoktur. 

Uygulanan tedavi ise semptomatiktir. Mitokondriyal kütle ve aktivite değişikliklerinin obezite 

ve metabolik sendromda katkıda bulunan faktörler olduğu düşünülmektedir (Suomalainen, 

2011; Ylikallio ve Suomalainen, 2012). 

2. ENERJİ DENGESİ VE GLİKOZ METABOLİZMASI 

Gastrointestinal sistem, periferik kas ve yağ dokusunda alım ve kullanım ile karaciğer 

tarafından glikoz üretimi arasındaki denge, kan glukoz homeostazının çoklu dokuya özgü 

mekanizmalarının bir özetidir. Bu işlemler normalde insülin, glukagon, amilin ve bağırsak 

inkretinleri gibi farklı hormonlar tarafından sıkı bir şekilde düzenlenir. ATP üretimi için 

substratların düzenlenmesine ve hücrelere alınmasına insülin aracılık eder. Pankreastaki beta 

hücreleri, insülin salgılayarak kan şekerinde bir artışa yanıt verir, glikozun hücreye alınmasına 

izin verir, sonuçta glikozun kullanımına yol açarken, glukoneogenezi azaltır ve karaciğerde 

glikoz depolamasını yönlendirir. Glukagon, kandaki düşük glikoz seviyelerine yanıt veren 

pankreas alfa hücrelerinden salgılanır ve bu da karaciğerdeki glikojen yıkımını ve 

glukoneogenezi artırır. Yağ dokusu ve kas gibi insüline duyarlı diğer dokularda, glukagona 

yanıt olarak azalmış glikoz alımı meydana gelir (Blake ve Trounce, 2014; Giaccco ve 

Brownlee, 2010; Jhonston  ve ark., 2003; Kumar ve ark., 2014; Shaw ve ark., 2010; Yadav ve 

ark., 2016). 

İnsülinden bağımsız glikoz alımında, sıkılığı daha az şekilde düzenlenmiş bir sistem vardır. 

Glikoz taşıyıcı-1 (GLUT-1), birçok dokudaki hücrelerin zarlarında bulunan, ancak özellikle 

kan beyin bariyerinde not edilen, insülinden bağımsız bir glikoz yardımcı taşıyıcıdır (co-

transporter). GLUT-3, nöronlarda yardımcı taşıyıcı olarak GLUT-1 ile çalışır. GLUT-2, 

glikozun hücre zarları boyunca pasif hareketine izin verir ve beta hücreleri, renal tübüler, 

bağırsak epitel, karaciğer ve kanda bulunur. Aksine, GLUT-4 difüzyonu kolaylaştırmak için 

insüline bağımlıdır. Ayrıca, böbrek ve bağırsak epitelinde, glikoz alımı, böbrek proksimal 

tübülleri tarafından düzenlenen sodyum bağımlı yardımcı taşıyıcılar aracılığıyla insülinden 

bağımsız olabilir (Blake ve Trounce, 2014; Seyer ve ark., 2013; Vallon ve Sharma, 2010; 

Thorens, 1996; Whitehead ve ark., 2000). 

3.DİYABETTE MİTOKONDRİYAL AKTİVİTE VE PATOFİZYOLOJİ  
Brownlee (2005), birçok diyabet komplikasyon mekanizmasını kapsayan diyabet ve vasküler 

hasarın birleştirici hipotezini önerdi. Başlangıçta, mitokondride oluşan reaktif oksijen 

türlerinin (ROS) çekirdeğe göç ederek DNA hasarına neden olur. DNA 'nın hasarlanması Poli 

[ADP-riboz] polimeraz 1'i (PARP-1) aktive eder. Sonuç olarak, Gliseraldehid-3-dehidrojenaz 

(GAPDH), çekirdekteki glikolitik enzimi inaktive eden ADP-ribosilasyona uğrar. GAPDH 

aktivitesindeki düşüş glikolizi bozarak glikolitik ara maddelerin hiperglisemik hasar yollarına 

yönlendirilmesine yol açar. Bu daha sonra, süperoksitin mitokondriden hücre çekirdeği 

DNA'sına transferini içerecek şekilde güncellenmiştir; bu, diyabetik dislipidemi tarafından 

üretilen nitrik oksit sistemini ve oksidatif türleri ayırır. 

Endotel hücrelerinde mitokondriyal süperoksit (O2
-
)’in

 
aşırı üretimi ile aktive edildiği 

düşünülen, poliol akış yolu, AGE'lerin oluşumunu artması (ileri glikasyon son ürünleri), 

AGE'ler ve bunun aktive edici ligandları için reseptörün artan ekspresyonu, protein kinaz C 

izoformlarının aktivasyonu ve heksozamin yolunun aşırı aktivitesi, düşünülen diğer yollar 

arasındadır. Bu işlemler aynı zamanda her ikisi de antiaterosklerotik enzimler olan endotelyal 
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nitrik oksit sentaz ve prostasiklini etkisiz hale getirir (Browlee, 2005; Giaccco ve Brownlee, 

2010; Hammes, 2005). Ortaya çıkan ROS, bir dizi proenflamatuar yolu aktive eder. Yol seçici 

insülin direnci, serbest yağ asitlerinden mitokondriyal ROS üretimini arttırır ve 

antiatheroskleroz enzimleri de  ROS tarafından inaktive edilir. Spesifik olarak, bir ROS formu 

olan süperoksit (O2
-
), kompleks I ve III  tarafından OXPHOS yoluyla salınır. Diyabet 

durumunda O2
−
 hiperglisemik doku yaralanması ile ilişkilidir (Ha ve ark., 2008). Teodoro ve 

diğ. (2013), hipergliseminin mitokondriyal fonksiyonu azalttığını göstermişlerdir. Hepatik G2 

hücrelerinin yüksek glikoz konsantrasyonlarına uzun süre maruz kalması, çalışmalarında 

hızlandırılmış koenzim Q azaltma ve ROS üretimi mekanizması ile solunum kapasitesinin 

kaybına ve mitokondriyal biyojenezin azalmasına neden olur. 

3.1 İnsülin Direnci 

İnsülin direnci açısından, iskelet kasında bozulmuş mitokondriyal fonksiyonun tip 2 diyabette 

meydana gelmesine rağmen, merkezi bir özellik olmayabileceği tespit edilmiştir. 

Mitokondriyal DNA'yı bozan mutasyonları olanlarda belirtildiği gibi, spesifik insülin direnci 

alt tiplerine sahip olanlarda yeterli olabilir. Mitokondriyal miyopatilerde insülin direnci 

belirlenmiştir (Becker ve ark., 2002; Kadowaki ve ark., 1994; Reardon ve ark., 1992). İskelet 

kasında bozulmuş glikoz ve lipit oksidatif kapasite de gösterilmiştir. Bunun azaltılmış 

mitokondriyal yoğunluktan mı yoksa düşük OXPHOS kapasitesinden mi olduğu belirsizdir 

(Boushel  ve ark.,2007; Kelley ve ark., 2002; Mogensen  ve ark., 2007; Ritov ve ark., 2005). 

Phelix ve arkadaşları, tip 2 diyabetli kişilerde ADP ile uyarılan solunum, maksimum solunum 

kapasitesi ve in vivo mitokondriyal fonksiyonun azaldığını göstermişlerdir (Phielix ve ark., 

2008). Genel olarak, bunların genetik olarak edinilmemiş çevresel faktörlerden kaynaklandığı 

anlaşılmaktadır (Huang ve ark., 1999; Mustelin ve ark., 2008; Rönn ve ark., 2009). Ayrıca, tip 

2 diyabetli ve çocuklarda proliferatör ile aktive edilen reseptör ko-aktivatörü 1 α ekspresyonu 

ve mitokondriyal fenotip ile ilgili olarak fiziksel hareketsizliğin rolü ile ilgili tartışmalar 

vardır (Barr ve ark., 2002; Choi ve Befroy, 2008; Groop, 2003; Karlsson ve ark., 2006; 

Morino ve ark., 2006; Patti ve ark., 2003). Çalışmalar, insülin direncinin başlamasından sonra 

mitokondriyal morfolojide değişiklikler olabileceğini gösteriyor (Berggren ve ark., 2008; 

Chomentowski ve ark., 2001; Fabris  ve ark.,2004; Toledo ve ark., 2008). Ek olarak, 

kemirgen ve insan mitokondriyal fenotip modelleri arasında farklılıklar vardır, obez 

kemirgenler artmış mitokondriyal gen ekspresyonu ve yağ asidi oksidasyonun olduğu, ancak 

insanlarda bunun tersi tespit edilmiştir (Simoneau ve ark., 1999). 

İskelet kası ile karşılaştırıldığında, karaciğer için veriler daha sınırlıdır. Hayvan modellerinde 

mitokondriyal disfonksiyon görülür (Bouderba  ve ark., 2012). İnsanlarda hepatik insülin 

direnci, azalmış ATP, ATP devir hızı ve inorganik fosfat seviyeleriyle (Schmid  ve ark., 

20011; Szendroedi ve ark., 2009),  ilişkilendirilmiştir.  Ancak bel çevresi, vücut kitle indeksi 

(VKİ) ve açlık plazma glikozunun tersi idi, bu da tüm vücut homeostazı ve karaciğerdeki 

insülin direncinin rolünü gösterebilir (Wilson-Fritch ve ark., 2004). Benzer şekilde, yağ 

dokusunda, tüm vücut insülin direnci ve mitokondriyal disfonksiyon hakkında bazı tartışmalar 

vardır. Bu,  tiazolidindionları kullanan insanlarda ve kemirgenlerde, subkutan yağ dokusunda 

mitokondriyal genlerin ekspresyonunda iyileşme göstermesi verileriyle desteklenir (Bogacka 

ve ark., 2005; Choo ve ark., 2006; Rong ve ark., 2007; Wilson-Fritch ve ark., 2004). 

İnsülin direnci ve mitokondriyal disfonksiyon verileri hem tip 1 hem de tip 2 konular için 

mevcuttur. Oksidatif metabolizmada işlev bozukluğu ve piruvat aktivitesini azaltma ve 

kardiyak verimde azalma ile artan yağ asidi oksidasyonu kaydedilmiştir ( Boudina ve ark., 

2005; Boudina ve ark., 2007; Buchanan ve ark., 2005; How ve ark., 2006; Kuo ve ark., 1985; 

Kuo ve ark., 1983). Bir başka çalışmada, anti-oksidan metallothione'nin diyabette kardiyak 

fonksiyonu iyileştirmesi açısından destekleyici olduğu gösterilmiştir (Ye ve ark., 2003). 

Bununla birlikte, veriler tarihle sınırlıdır ve kardiyak insülin direncindeki mitokondriyal rol 

tam olarak açık değildir. Bozulmuş mitokondriyal disfonksiyon ve insülin direncini bağlayan 
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potansiyel mekanizmalar ektopik lipit birikimi (Anderson ve ark., 2009; Bruce  ve ark., 2009; 

Gnaigger, 2009; Hoehn ve ark., 2008;Koves ve ark., 2008; Lowell ve Shulman, 2005; Morino 

ve ark., 2005), ROS üretimi (Fisher ve Neufer, 2012; Houstis ve ark., 2006; Li ve ark., 2009; 

James ve ark., 2012; Morgan ve Liu, 2010), inflamasyon ( Jhoson ve Olefsky, 2013; Lane ve 

ark., 2013; Shimada ve ark., 2012; Vandanmgsar ve ark., 2011; Zhou ve ark., 2011), diğer 

mitokondriyal retrograd sinyaller (Ca ++, Fe2 +, nitrik oksit, CO) ve mitokondriyal peptitleri 

içerir (Lee ve ark., 2013; Maretin ve McGee, 2014). Elektron taşıma zinciri komplekslerinin 

bozulmasının insülin direncine neden olduğu görülmemektedir (Han ve ark., 2011). 

3.2 Tip 1 Diyabetler 

Tip 1 diyabet gelişimi ile ilişkili birçok faktörün olduğu düşünülmektedir, en önemlisi, 

muhtemelen viral maruz kalma (yani, coxsackie, kızamıkçık), nitratlar veya inek sütü proteini 

ile ilişkili beta hücre üretimine otoimmünite antikoru gibi. Genetik duyarlılık, HLA-DR / DQ 

ve IDDM genlerindeki MHC Sınıf II histo-uyumluluk kompleks mutasyonları ile ilişkili 

olabilir. Bu otoimmün faktörler ve çevresel faktörler beta hücre yıkımı için önerilen 

mekanizmalardır (Blake ve Trounce, 2014). 

Tip 1 diyabet, genetik bir mekanizma olarak bir Mt5178C polimorfizmi ile ilişkilendirilmiştir. 

Tersine, Kompleks 1 mt-Nd2 için tek bir nükleotid polimorfizmi (SNP), daha az ROS 

üreterek tip 1 diyabete direnç verebilir (Chen ve ark., 2011). 

Streptozosin ile tedavi edilen farelerde, artan kompleks I ve IV aktivitesi ve böbrek ve 

karaciğer dokusunda kompleks II ve III aktivitesinde azalma ile artmış ROS ve azot türleri not 

edildi (Bugger ve ark., 2009; Liu ve ark., 2009; Raza ve ark., 2011). Benzer şekilde, 

streptozosin ile tedavi edilen farelerin retinal dokusunda, OXPHOS proteinlerinin 

ekspresyonunda artış ve hasarlı mitokondriyal DNA replikasyonu kaydedilmiştir (Adachi-

Uehara ve ark., 2006; Tewari ve ark., 2012). Mitokondriyal disfonksiyon ayrıca adenosin 

monofosfat protein kinaz sinyalinin bozulmasına bağlı olarak nöropati ile de ilişkilidir (Roy 

Chowdhury ve ark., 2012). Streptozosin ile tedavi edilen kardiak dokuda hem fareler hem de 

insan kültürlerinde artmış mitokondriyal füzyon proteini (OPA-1) ve azalmış mitokondriyal 

fisyon proteini (DRP1) kaydedildi, ancak azalmış state 3 solunum ve TCA aktivitesiyle,  fazla 

işlev kazandırmayan mitokondriyal yoğunluk artması görülmüştür. İskelet kasında 

mitokondriyal altyapı ve biyoenerjenik değişiklikler gösterilmiştir (Monaco ve ark., 2018). 

Mitokondriler tip 1 diyabet ve komplikasyon gelişiminde rol oynamaktadır, ancak daha fazla 

araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. 

3.3 Tip 2 Diyabetler 

Belirtildiği gibi, tip 2 diyabet, özellikle insülin direnci ve beta hücre disfonksiyonu olmak 

üzere birçok mekanizmaya sahiptir. Mitokondriyal metabolizma da belirtilmiştir. 

Mitokondriyal DNA oksidatif hasara karşı hassastır. İlginç bir şekilde, genetik diyabet 

sendromunda maternal kalıtım (anne kalıtımı) insüline bağımlı sağırlığı olan diyabet (MIDD), 

10.4 kb'lik bir mitokondriyal DNA’nın delesyonu söz konusudur. Bu, OXPHOS aktivitesinde 

azalma ile sonuçlanır. Mitokondrileri FHH sıçanlarından ve nükleer DNA’sı Wistar 

sıçanlarından alınan, obez olmayan ve tip 2 diyabetli bir kemirici modeli geliştirilmiştir 

(Ballinger ve ark., 1992; Houstis ve ark., 2006;  Morino ve ark., 2005; Morino ve ark., 2012; 

Patti ve ark., 2003; Petersen  ve ark., 2004). 

Son zamanlarda Alzheimer demansını tip 2 diyabete bağlayan temel faktörler kusurlu insülin 

sinyali, inflamasyon ve mitokondriyal disfonksiyonunu içeren bir mekanizma olduğu öne 

sürülmektedir (Crane ve ark., 2013; Ott ve ark., 1996; Ott ve ark., 1999). Hiperglisemi, 

diyabette demans riskini% 40 arttırır. Enerji metabolizmasında bozulma ve oksidatif stres 

yaşlanma ile ilişkilidir (Cadenas ve Davies, 2000; Petersen ve ark., 2003). Beyindeki yüksek 

ROS seviyelerinin, Alzheimer hastalığının moleküler etiyolojisi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. Oksitlenmiş lipit, protein ve DNA formlarının hepsi Alzheimer beyninde 

belirtilmiştir (Mattson, 2004). Beyin insülin sinyali ve oksidatif stres ilişkidir. Çünkü ABO ile 
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indüklenen nöronal oksidatif stres süreçleri insülin tarafından bloke edilir (De Felice ve ark., 

2009; Picone ve ark., 2011). Akt aktivasyonu ve anormal NDMA-R aktivasyonunun 

önlenmesi, insülin koruyucu bir mekanizma gibi görünmektedir (Decker  ve ark., 2010). Son 

zamanlarda, mitokondriyal disfonksiyon ve müteakip ROS seviyelerinin, c-Jun N-terminal 

kinaz (JNK) aktivasyonu yoluyla iskelet kası ve karaciğerde insülin direncine neden olduğu 

bulunmuştur (Sebastian ve ark., 2012). Bir Mitokondri, insülin ve JNK sinyali nöronal 

disfonksiyonda rol oynayabilir (Yin ve ark., 2012). 

4.MİTOKONDRİYAL FONKSİYON VE DİYABET KOMPLİKASYONLARI 

Klinik olarak, farklı hastalar arasında diyabetik komplikasyon tezahüründe değişkenlik 

olduğu, her zaman glisemik kontrol ile sıkı bir şekilde ilişkili olmadığı açıktır. Başlangıç ve 

şiddet, mitokondriyal DNA varyasyonu ve uyumsuz nükleer ve mitokondriyal DNA ile ilişkili 

olabilir McKenzie ve ark., 2003; McKenzie ve ark., 2004; McKenzi ve ark., 2000). Hücre içi 

hiperglisemi ile substrat mevcudiyeti artar. Bu da sitrik asit döngüsünü ve daha sonra piruvat 

oksidasyonunu yönlendirerek NADH ve FADH2'de artışlara yol açar. Mitokondriyal 

membran eşiği OXPHOS ile arttırılarak elektron taşıma zincirini bloke eder; elektronlar daha 

sonra O2− oluşturan moleküler oksijeni azaltır. Bu GADPH'yi inhibe etmeye devam eder. O2− 

de PARP-1'i aktive edebilen DNA kırılmasına neden olur. GADPH'nin bu inhibisyonu, 

poliole, PKC aktivasyonuna, AGE ürününe ve heksozamin yollarına geçen glikolitik yol 

metabolitleri ile sonuçlanır (Du ve ark., 2000; McKenzie ve ark., 2004). OXPHOS karmaşık 

ve benzersizdir, çünkü yaklaşık 92 yapısal protein alt biriminden 13'ü mtDNA'da kodlanır, 

bazıları diyabetik fenotiplerle ilişkilidir. Bazı spesifik haplotipler, koroner arter hastalığı, 

retinopati ve nefropatiyi içerecek şekilde diyabet komplikasyon gelişmesinde rol 

oynamaktadır  (Blake veTournce, 2014). Tip 1 diyabette olduğu gibi, mitokondriyal 

disfonksiyon iskelet kası insülin direncinde rol oynayabilir (Halvatsiotis ve ark., 2002), ancak 

başka bir çalışmada insülin direnci aşırı lipit yüklenmesinden kaynaklanan oksidatif stresin 

sonucudur (Bonnard ve ark., 2008). Bununla birlikte, insüline dirençli iskelet kası, 

mitokondriyal disfonksiyonu iyileştirdiği gösterilen adipokinlere dirençli gibi görünmektedir 

ve tiroid hormonu tedavisinin karışık sonuçları vardır ( Doar ve ark., 1969; Dimitriadis ve 

ark., 1985; Hoenig ve Ferguson, 1989; Shen ve ark., 1988; Weinstein ve ark., 1991). 

4.1 Diyabetik Nefropati 

Diyabet, dünya genelinde son dönem böbrek yetmezliği veya nefropatinin önde gelen nedeni 

olmaya devam etmektedir (Collins ve ark., 2004; Saran ve ark., 2017). Kronik hiperglisemi 

glomerüler yaralanma, glomerüler hipertrofi ve podosit tükenmesine katkıda bulunur (Daehn, 

2018). Hücre dışı matris birikimi, aynı zamanda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), 

sitokinler ve nitrik oksit ile sinyal veren profibrotik genler tarafından tetiklenir. Bunlar ayrıca 

vasküler geçirgenlik, kronik inflamasyon ve vazodilatasyon ile sonuçlanır (Costa ve Soare, 

2013). Diyabetik böbrek hastalığı (DKD) ayrıca aterosklerotik kardiyovasküler hastalık 

(ASCVD) ile de ilişkilidir. DKD için geçmiş tedaviler anjiyotensin dönüştürücü enzim 

inhibitörleri (ACE), anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB), genel kan basıncı kontrolü ve 

glisemik kontrolü içerir (Association AD, 2018). Daha yakın zamanlarda, bazı glukagon-

peptit benzeri 1 reseptör agonistlerinin (GLP-1 RA) ve sodyum glukoz taşıma inhibitörlerinin 

2 (SGLT-2) DKD'nin ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiştir (Mann ve ark., 2017; Wanner ve 

ark., 2016). Diğer diyabet komplikasyonlarında olduğu gibi, ROS DKD'de rol oynamaktadır. 

Artan ROS'un lipit peroksidasyonu, DNA hasarı ve mitokondriyal disfonksiyonu teşvik 

ederek böbrek fibrozuna yol açan iltihaplanmaya neden olduğu düşünülmektedir (Balaban ve 

ark., 2005; Baynes, 1991; Browle, 2005; Nishkawa ve ark., 2000). Sitrik asit döngüsü 

metabolitlerinin idrarla atılımı ve bu metabolitleri düzenleyen genler, DKD'de mitokondriyal 

disfonksiyon fikrini destekleyen DKD'li kişilerde azalır. Aşırı mtROS seviyeleri 

intramitokondriyal lipitlere, proteinlere ve DNA’ya zarar verebilir. Azalmış mitokondriyal 

içerik, azalmış biyogenez ve artmış toplam üriner ROS gösterilmiştir, diyabet 
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komplikasyonlarında birleştirici ROS teorisinin aksine, böbrek dokusunda süperoksit 

üretiminin azalmasıyla streptozosin tip 1 diyabetinde mitokondriyal süperoksit üretinin arttığı 

gösteren bir kanıt yoktur (Sharma ve ark., 2013). DKD'deki antioksidan tedaviler olumlu 

sonuçlar göstermedi, bu da tüm ROS'ların agresif “çıkarılmasının” faydalı olmayabileceğini 

düşündürmektedir, çünkü bazı ROS vasküler homeostaz ve bağışıklık fonksiyonundan 

sorumludur. Bununla birlikte, diyabetik fare modellerinde böbrek dokusunda artmış mtROS 

gösterilmiştir, bu da ROS'un yeri ve tipinin önemli olabileceğini düşündürmektedir. Daehn'e 

(2018) göre “oksidatif hasar DKD'de içeriğe göre değişir ve “glomerüler endotelyum en zayıf 

halka olabilir”, bu da yerleşmiş podosit tükenmesinin mitokondriyal disfonksiyona bağlı 

olabileceğini düşündürmektedir. 

4.2 Diyabetik Retinopati 

Hiperglisemi ile, hala körlüğün önde gelen nedenlerinden biri olan retinopatide bir dizi yol 

etkilenmektedir. İnsülin benzeri büyüme faktörü ve VEGF mikrovasküler anormalliklere yol 

açar, sonuçta retinada damarların proliferatif büyümesine yol açar. Reaktif oksijen türlerinin 

hiperglisemiye bağlı mitokondriyal aşırı üretiminin, çekirdek düzenleyici proteinlerin 

kovalent modifikasyonu ile değiştirilmiş gen transkripsiyonunu indüklediği gösterilmiştir 

(Hammes  ve ark., 2011).  

 5. DİYABET TEDAVİLERİ VE MİTOKONDRİYAL FONKSİYON 

Güncel araştırmalar, insülinin mitokondriyal protein sentezini uyardığını, insülin eksikliği ise 

azalttığını göstermektedirler. Kesin mekanizmalar belirsizdir, ancak insülin protein 

transkripsiyonunu ve mitokondriyal fonksiyonu artırarak farklı dokularda OXPHOS'u 

uyarabilir. Tiazolidindionlar ayrıca yukarıda belirtildiği gibi bir rol oynayabilir (Bogacka ve 

ark., 2005 ;Wilson-Fritch ve ark., 2004). 

Hücre içi metformin (oral yoldan verilir), AMP ile aktifleştirilmiş protein kinazın yanı sıra 

diğer AMPK bağımsız yollarla mitokondriyal fonksiyonu inhibe ettiği görülmektedir.   

Tarihsel olarak geçmişte birçok vitamin ve takviye de dâhil olmak üzere bir dizi 

“mitokondriyal kokteyl” denenmiştir. Bunlar L-karnitin, CoQ-10, riboflavin, nikotinamid ve 

tiamini içerebilir, ancak sonuçlar karışıktır, eğer yarar varsa çok az gösterir. 

Güncel araştırmalar, Restriksiyon endonükleazlar (RE) ve CRISPR teknolojisinin kullanımı 

da dâhil olmak üzere mtDNA'nın manipülasyonuna ve genom keşfine dayanan tedavilere 

odaklanmışlardır. Mitokondriyal hastalıkların kalıtımla yayılmasını önlemek için,  genetik 

olarak tasarlanmış nükleazlar kullanılarak mutant mtDNA'nın çıkarılmasını içeren terapiler 

yapılmaktadır (Craven ve ark., 2017).  

6. MİTOKONDRİYAL DİYABET FORMLARI 

Nadir olmasına rağmen (1: 5000), belirgin bir özellik olarak diyabetli birkaç mitokondriyal 

bozukluk vardır, m.3243A> G laktik asidozlu mitokondriyal ensefalomiyopati  ve stroke-like 

episodes (MELAS), anneden kalıtsal diyabet ve sağırlık (MIDD), tek mtDNA, m.8344A> G 

(MERRF), m.12258C> A delesyon /dublikasyon, nDNA mutasyonları, RRM2B ve OPA1. 

Bunlar nörolojik, metabolik, endokrin ve organ fonksiyon bozukluğu ile ortaya çıkabilir. Bu 

sendromların çoğunda diyabet insidansı %15'ten azdır, ancak m.3243A> G (MELAS, MIDD) 

için% 38 ve m.12258C> A için % 100'e kadar yüksektir. Bunlar bebeklikten yetişkinliğe 

kadar ortaya çıkabilir. Tanı ve tedavi hakkında daha fazla bilgi Karaa ve Goldsand 

Goldstein'ın incelemeri içermekedir (Karaa ve Goldstein, 2015).  

7. SONUÇ 

Diyabet, yalnızca ABD'de yılda milyarlarca dolara mal olan küresel bir hastalık yükü olmaya 

devam ediyor. Mevcut diyabet tedavi seçenekleri çoklu ve genellikle yüksek kalitededir, 

ancak hastalık başlangıcında ve komplikasyon gelişiminde mitokondriyal disfonksiyon ve 

ROS'un hücresel süreçlerinin anlaşılması, gelecekte tamamen yeni terapötik alanlara yol 

açabilir. Genetik tedaviler, özellikle mitokondriyal hastalık için, özellikle de devam etmekte 
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olan belirli durumların hedeflenmesini ve önlenmesini içeren araştırmalarla umut vaat 

etmektedir. 
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ÖZET 

El örgüsü geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış insanların boş zamanlarını 

değerlendirmek için yaptıkları uğraştır. Ne zaman ortaya çıktığı konusunda net bir bilgi yer 

almamaktadır. İnsanlar çevreden buldukları hammaddeyi değerlendirerek ortaya çeşitli 

çoraplar ve patikler ortaya koymuşlardır. İnsanlar soğuk havada ayaklarını korumak için 

çoraptan faydalanmışlardır. Farklı renk ve desendeki çoraplardaki motiflerin anlamı ve 

özelliği vardır. İnsanlar el örgülerini ihtiyaçlarını karşılamak için kullansalar da zamanla gelir 

elde ettikleri uğraş haline gelmiştir. 

Duygularını aktardıkları, yoğun emek vererek hazırladıkları el örgüleri hayal güçlerinin 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Basit araç-gereçlerle ortaya konulan el örgülerinde farklı motifler 

kullanılmıştır. Çorap-patik örücülüğü geleneksel giyimin yanı sıra evlenecek olan kız 

çocuklarının çeyizlerinde de yerini almayı başarmıştır. Kuşaktan kuşağa aktarılan çorap-patik 

örücülüğü her yörenin özelliğini yansıtır. Geçmişte çorap örücülüğü daha fazla iken zamanla 

onun yerini patik almıştır. Renk renk iplerle yapılan bu sanat her yöreye göre farklılık 

göstermektedir. Her bölgenin kendine özgü model veya motifi bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çorap, patik, el örmesi, ip, renk 

 

ABSTRACT 

Hand knitting is the effort of people who have managed to come from the past to the present 

day to make use of their spare time. There is no clear information about when it appeared. 

People evaluated the raw materials they found in the environment and produced various socks 

and booties. Socks were used to protect the feet in cold weather. Each of these products, 

which have different colors and patterns, has a meaning and feature. Although people use 

hand knitting to meet their needs, over time it has become an occupation where they earn 

income. 

The hand knits that they convey their feelings and prepare with great effort are the result of 

their imaginations. Different motifs were used in hand knitting, which was made with simple 

tools. Socks-booties knitting has succeeded in taking its place in the dowry of girls who will 

get married, as well as traditional clothing. Sock-boote knitting, handed down from generation 

to generation, reflects the characteristics of each region. In the past, socks knitting was more 

common, but in time, booties took its place. This art made with colored threads differs 

according to each region. Each region has its own unique model or motif. 

Keywords: Socks, booties, hand knitted, thread, color 

 

1.GİRİŞ 

Geleneksel el sanatlarımızdan biri olan çorap-patik örücülüğü tarih boyu varlığını devam 

ettirmiştir. El sanatlarımız yüzyıllar boyu kuşaktan kuşağa aktarılan yazısız gelenek 

göreneklerimiz gibi sözsüz taşıyıcılarımızdan birisidir. El sanatlarımız kültür kimlik 
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ögelerimizdendir denilmektedir. Soğuktan korunmak amaçlı örülen çorapların minik 

versiyonları da çantalara, dolaplara takmak için süs eşyası amaçlı kullanılmaktadır. (Karatay, 

Somut Olmayan Kültürel Miraslarımızdan Aksaray SultanHanı Örgü Örnekleri, 2022, s. 158) 

İnsanlar tarih boyunca duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini, gördüklerini şekillerle 

çizdikleri resimlere ördükleri örgülere aktarmışlardır. Farklı araç gereçlerle yapılan el örgüleri 

farklı amaçlara da hizmet etmiştir. Soğuktan korunmak için yapılan çorap-patik örgüler 

hediye amaçlı da kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ekonomik gelir elde etmek amacıyla da el 

örgüsü çorap ve patik yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca el örgüleri genç kızların çeyizlerinde de 

vazgeçilmez parçalardan biridir. 

Çeyizlerdeki el örgüsü çorap ve patikler çeyizin önemli parçalarını oluşturmakla birlikte 

Anadolu’da özellikle çeyizde ne kadar çok el örgüsü olursa öyle çok ilgi görür. Bulundukları 

bölgeye göre farklılık gösteren el örgüleri renk, model, kullanılan malzeme açısından çeşitlilik 

göstermektedir. El örgüsü çorap ve patikler tek şiş, iki şiş, beş şiş ve tığ ile örülmektedir. 

Kullanılan araç-gereçlerdeki farklılık yapılacak olan modele göre seçilmektedir. 

El örgüsü çorapların tarihine bakıldığında Eski çağlara kadar uzandığı bilinmekte olup çorap 

örmeye ne zaman başladığı konusunda net bir bilgi olmasa da örgü sanatıyla ilgili ilk belgeye 

kazılarda Orta Asya’da rastlanılmıştır. M.Ö. VII – VIII. yüzyıllar arasında bu bölgede 

yaşayan Hunlara ait Pazırık 2. Kurganındaki bulgular arasında konç kısmı koçboynuzu 

motifleri ile süslü yün çoraptır (Diyarbekirli, 1972, s. 12). 

Bilinen en eski çorap örneği  ‘Bugün Yale Üniversitesi’ndeki Dura Europosta Fırat Nehri 

kenarında bulunan H. 526’ya tarihlenen üç örgü fragmanıdır. Londra Victoria and Albert 

müzesinde düz pamuklulardan yapılmış Kopt mezarlarından çıkartılmış çorap çiftleri yer 

almaktadır. 4. ve 5. yüzyıllara ait olan bu çoraplardan biri kahverengi-mor iken diğeri ise 

kırmızı renkle yapılmıştır (Akpınarlı F. , El Örgüsü Çorapların Teknik, Desen, Renk ve 

Kullanım Özellikleri, 1995, s. 4-5).  

Ayrıca Anadolu’da çorapların keçe çorap ve örme çorap olarak yapıldığı, çorabın ilk 

örneklerinin keçe çorap olduğu, 17. yüzyıla kadar iki türlü çorabın kullanıldığı tespit 

edilmiştir (Akpınarlı F. , Geleneksel El Örgüsü Çoraplardan Çağdaş Yaklaşımlar, 1997, s. 

157). 

Türk Dil Kurumu’na göre örgü şiş, tığ veya özel makine ile ilmekleri yan yana getirerek 

örülen şey şeklinde tanımlanmaktadır https://sozluk.gov.tr/. 

Şiş örücülüğüyle yapılan el örgüsü çorap ve patikler örücülük sanatının zengin örneklerini 

oluşturduğu söylenilmektedir. 

Şiş örücülüğü; Yün, pamuk, sentetik, ipek vb. ipliklerle, tek şiş, iki şiş veya beş şiş 

kullanılarak, ilmeklerin arttırılarak, azalttırılarak veya birleştirilerek, birbirlerinin altından, 

üstünden arasından geçirilmesiyle ya da dolanmasıyla bir yüzey elde etme işine denilmektedir 

(Piri, 2020, s. 15)  

Pek çok tanımı olan çorap, insan ayağının biçimine uygun olarak esneme özelliği yüksek 

olmasından dolayı örme teknikleri ile üretilen hem fonksiyonel hem estetik özellik taşıyan 

kullanım amacına göre uzunluk ölçüsüne sahip giysidir şeklinde tanımlanmaktadır (Özbağı, 

ve diğerleri, 2010, s. 85).  

Soğuk havalarda giyilen örgü çorap ve patikler daha çok kırsal alanlarda tercih edilmektedir. 

İki şiş, beş şiş ve tek şiş ile örülebilen çoraplar bölgeye göre renk, model ve kullanılan 

malzeme açısından farklılık göstermektedir. Eskiden çoraplarda yün tercih edilirken 

günümüzde daha çok orlon ipler kullanılmaktadır. 

Eskiden tamamen el emeği olan çorap-patikler zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

makinalarda da üretimi yapılmaktadır ve el örgüsüyle uğraşan insan sayısı giderek 

azalmaktadır. Çok eski zamanlardan bugüne kadar süregelen geleneklerimizden biri olan 

çeyizin vazgeçilmez unsurlarından biri de el örgüsü çorap-patiklerdir. Çorap-patikler bir 
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hediyeleşme aracı olarak da kullanılmaktadır. Eskiden bir gereksinim olarak görülen örgü 

çorap ve patikler günümüzde istek, zevk haline gelmiştir. 

Bu çalışmada alan araştırmasında Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki 50 tane çorap-patik 

örneği bulunmuş bunun 15 tanesi renk, desen, şekil, verilen isim ve kullanılan malzeme 

bakımından incelenmiştir. Görsel olarak aynı modelden bir tanesi ele alınmıştır. Bölgedeki 

örgü çorap ve patiklerin fotoğrafları çekilerek, daha çok o bölgede el örgüsüyle uğraşan 

insanlarla görüşmeler yapılarak bilgi elde edilmiştir. 

Çorapların uzunlukları kullanacak kişiye göre değişiklik göstermektedir. Çocuk çorapları 

daha kısa olurken erkek çorapları daha uzun ve geniş örülmektedir. Örgü çoraplar kullanım 

amacına göre de isimlendirilir. Yeni gelinlere örülen çorap-patiklere gelin çorabı 

denilmektedir. Her kızın çeyizindeki önemli parçalardan biri de damat çorabıdır. Hemen 

hemen evlilik yaşı gelmiş her genç kızın çeyizinde bu iki çorap da yerini alır. 

Doğal yün rengiyle, tek renk çoraplar çoğunlukla günlük giyimde tercih edilir. Desenli 

çoraplar ise gelin-damat giyiminde ve hediye amaçlı kullanılmaktadır. Bu çoraplar yöreye 

göre nağaşlı, nakışlı, yangışlı, ala çorap diye adlandırılırken bezemesine göre güllü çorap, 

elma yarısı, yıldızlı, benekli vs. isimlerle anılmaktadır (Soysaldı & Çolak, 2018, s. 1202). 

El örgüsü çorapların üzerinde yer alan motifler, giyenin toplumu, yöresi, köyünü yansıtan 

yöresel ve kültürel sembol olmasının yanı sıra kullanılan renkler, motifler dinsel ve büyüsel 

inancı simgelemektedir. Ayrıca sosyal ve medeni durumun belirlenmesinde, duygu ve 

düşüncelerin aktarılmasında da rol oynamaktadır (Akpınarlı H. F., 2008, s. 35). 

Yaş ortalaması yüksek kişilerin kullandıkları araç-gereçler daha çok beş şiş iken zamanla beş 

şiş kullananların sayısının giderek azaldığı görülmüştür. Zamanla yapılan modellerde de 

kullanılan şiş sayısında azalma gözlemlenmiştir. Beş şişten iki şişe düşüş yaşanırken son 

zaman da tek şiş patikler rağbet görmektedir.(Akyıl, Sözlü Görüşme,2022) 

19. ve 20. yüzyıla ait çoraplarda çok ince eğrilmiş yün iplik, tiftik, pamuk iplik, ipek iplik 

yanı sıra metal iplik kullanıldığı söylenilmektedir. Çoğunlukla doğal boyalarla boyanmış, elde 

bükülmüş olan yün ipliğin kullanıldığı fark edilmektedir. Bazı örneklerde yün, pamuk iplik 

veya yün, metal ipliğin birlikte kullanıldığı dikkat çekmektedir (Barışta, 1986, s. 873). 

2. BOLVADİN İLÇESİ’NDEKİ ÇORAP VE PATİKLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Afyonkarahisar ilinde el örgüsünün ne zaman başladığı ile ilgili net bilgi olmamasına rağmen 

bu sanatla uğraşan kişilerin hep olduğu bilinmektedir. Fakat eskiden hemen hemen herkesin el 

örgüsü bildiği ve yaptığı bilinirken günümüzde bilip yapmayanların dışında yeni nesillerin bu 

sanatla pek ilgileri bulunmamaktadır böylece çorap-patik örücülüğü giderek azalmaktadır. 

Çorap-patik örücülüğünün varlığını hala sürdürüyor olmasının sebebi çeyizde el örgüsü 

modellerin ayrı bir öneme sahip olmasıdır. Hatta çeyizlerin vazgeçilmez parçalarından biri 

olan el örgüleri zenginlik belirtisidir. 

Bolvadin ilçesindeki çorap-patik örücülüğünde kullanılan teknikler ters, düz ve lastik örgüdür. 

Çorap örücülüğünde tek şiş, iki şiş, beş şiş ve tığ tercih edilmektedir. Yörede tek şiş son 

zamanlarda ortaya çıkmıştır. Tek şiş ile yapılan modeller daha çok ilgi görmeye başlasa da 

beş şişle yapılan örgülerin yeri hala başkadır(Akyıl, Sözlü Görüşme,2022) 

Kullanılan renklere göre tek renk, iki renk ve çok renkli modeller yer almaktadır. Bunun 

yanında cinsiyete göre çorap-patiklerde farklılıklar görülmektedir. Eskiden erkeklerin de çok 

tercih ettiği örgü çoraplar zamanla giderek azalmış ve günümüzde örneklerini bulmak yok 

denecek kadar azdır. 

Örgü çorap-patiklere uzunluklarına göre isim almaktadırlar. Çoraplar boy olarak ayak 

bileğinden daha yukarıya diz kapağına kadar olabiliyor iken patik ise ayak bileğinden daha 

aşağıdadır. Bolvadin ilçesinde kısa çoraplara boğazlı patik de denilmektedir. Yöredeki kişiler 

çorabın burun, topuk, boğaz ve lastikten olmak üzere dört bölümden oluştuğunu 

söylemektedir. (İncebacak, Sözlü Görüşme,2022) 

 

44

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

Barışta(1986)’ya göre çorap bölümleri şu şekildedir; 

 
Barışta (1986)’e göre çorabın bölümleri ( Akpınarlı ve Ortaç, 2008, s:640). 

 

Çorabın burun kısmı genellikle siyah renkten oluşmaktadır. Yeni gelinlere daha çok kırmızı 

ve çok renkli çorap-patik örülmektedir. Erkek çoraplarında siyah, yeşil ve mavi renkler tercih 

edilmektedir. Gelin patiği denilen modellerin daha gösterişli ve renkli olduğu söylenmektedir. 

Gösterişli olmasının sebebi gelin olduğunun anlaşılması içindir. Gelin patiklerinde siyah renk 

çok fazla kullanılmaz matem rengi olduğu için uğursuzluk getirir diye düşünülür. Eğer ki 

siyah renk kullanılacak ise başka materyaller ile renklendirilir. Siyah rengin üzerine boncuklar 

ve pullar ile siyahın koyuluğunun kaybolup patiğin renklenmesi için işlemeler yapılır.  

Nişan sürecinde kız ve erkek tarafı karşılıklı olarak birbirlerine bohça hazırlarlar. Bu 

bohçalarda en önemli parçalardan biri de el örgüsü çorap-patiklerdir. Ailedeki kişi sayısı 

kadar hazırlanan bohçaların içerisinde mutlaka örgü patik olur. Damada konulan bohçada ise 

damat çorabı yer alır. Eskiden her genç kızın çeyizinde damat çorabı mutlaka olurken 

günümüzde bu gelenek pek kalmamıştır. Damat çorabına genellikle yetmiş akıl seksen fikir 

modeli konulmaktadır. Ayrıca damat çorabına çok gösterişli modeller tercih edilmez 

genellikle tek renk ve sade modeller tercih edilmektedir.(Altıntaş, Sözlü Görüşme,2022)  

Bölgedeki soğuk iklim şartları sebebiyle çorap ve patik fazlasıyla tercih edilmektedir. Ev 

hanımları gelir amaçlı da çorap-patik örmesi yapmaktadırlar. 

3. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOLVADİN’DE ÖRÜLMÜŞ ÇORAP-PATİK 

ÖRNEKLERİ 

Çorap-patik örücülüğünde kirman, iğ, beş şiş, iki şiş, tığ ve tek şiş kullanılan araç-gereçlerdir. 

Geçmişte kirman ve iğ kullanımı yaygınken zamanla beş şiş tercih edilmeye başlanmıştır. Bir 

dönem beş şiş ile örülen modeller yaygınken çorabın tarihsel sürecine bakıldığında kullanılan 

şiş sayısında zamanla azalmalar görülmektedir. Kullanılan şiş sayısı beşten ikiye sonra da bire 

düşmüştür. Günümüzde pek fazla beş şiş ile yapılan örnekler kalmamıştır. Ayrıca günümüzde 

patikler üzerine işlemeler yapılmaktadır.(Altıntaş, Sözlü Görüşme,2022) 

Tek renk düz model üzerine renkli boncuk veya pullarla patik üzerine işlemeler 

yapılmaktadır. Ancak çorap üzerine bu tarz işlemeler yapılmamaktadır. Çorapların boyları da 

zaman içerisinde kısalmış ve desenlendirilmiştir. Eskiden diz kapağına kadar tek renk ve düz 

örülen çoraplar soğuktan korunmak için etkili bir yöntem iken günümüzde çorap boyu da 

ayak bileğine kadardır.    
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 Fotoğraf 1.Erkek Çorabı Ön Yüzü ve Yandan Görünümü (Özdemir,2022)  

 

Fotoğraf 1.’de yer alan çorap eskiden erkeklerin giydiği uzun çoraplardır. Ayak bileğinden 

oldukça yukarıdadır. Soğuktan korunmak için elverişlidir. Çorap burun kısmından başlanır ve 

modeli koyularak devam eder. 

 

 
Fotoğraf 2 . Göz motifli Çocuk Patiği Önden ve Arkadan Görünümü(Özdemir, 2022). 

 

Fotoğraf 2’de yer alan görsel iki farklı çocuk patiğine ait örneklerdir. Beş şiş ile örülmektedir. 

Genellikle beyaz zemin üzerine farklı renkler kullanılmaktadır. Çorabın deseninde göz motifi 

kullanılmıştır. Motiflerde bazen hayvan figürleri, bitki desenleri veya geometrik şekiller 

kullanılmaktadır.  Günümüzdeki çorap-patik örmesi daha çok kadınlara yöneliktir. Erkekler 

pek fazla örgü-çorap patik tercih etmemektedir. Çorap ve patikte kullanılan motifler insanın 

etrafında gördüğü veya doğada yer alan sembolleri içermektedir. Bu motif bazen bir çiçek, 

bazen bir hayvan olabileceği gibi herhangi bir sembol de olabilmektedir. Yapılan motife 

kadınlar kendinden bir şeyler katmaktadırlar özgün ürünler ortaya koymaktadırlar. Yapılan 

modelde duygularını, düşüncelerini, sevinçlerini ve üzüntülerini yansıtırlar. Afyonkarahisar 

Bolvadin ilçesinde hala bu el sanatı devam ettirilmektedir. Bölgedeki çorap-patik yapımında 

kullanılan modeller genellikle çevre suyu suyolu, uğur böceği, çiçekli, laleli, güllü, ters örgü, 

baklava kesimi ve kavuşturmadır. Patiklerde ise kilim motifleri, çiçek desenleri, hayvan 

figürleri kullanılmaktadır. Günümüzde artık çok farklı desen örneklerini görebilmekteyiz. 

Ayrıca ilçede kadınlar birbirlerinden model alırlar. Bu paylaşım yörede örnek alma şeklinde 

tabir edilmektedir. 
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Çoraplar genelde iki veya üç çift ilmekle burundan başlanılarak her sırada ilmek sayısı 

arttırılarak devam edilir. Burun kısmı iki veya üç parmak uzunluğunda örüldükten sonra eğer 

modelli bir çorap olacaksa model konulmaya başlanır. Kişinin ayak uzunluğuna göre değişen 

taban kısmı genellikle bir karış örüldükten sonra topuk kısmına geçilir. Topuk kısmından 

sonra örmeye devam edilir. Model aynı şekilde konulmaya devam edilir. Genellikle diz 

kapağına kadar olan çoraplar belli seviyeye geldikten sonra boğaz kısmına geçilir ve çorap 

tamamlanır. Beş şiş patiğin yapılış aşaması da hemen hemen benzerlik gösterir. Aradaki fark 

sadece boylarıdır. Tek şiş ve iki şiş ile yapılan modellerde taban kısmı ayrı örülmektedir. 

Çorap ve beş şiş patiğe göre arasındaki bir diğer fark ilmek sayısındaki farklılıktır. Yapılan 

modele göre başlanılan ilmek sayısı da değişmektedir.( İncebacak, Sözlü görüşme,2022) 

Patiğin desenine ve örme tekniğine göre tığ veya hangi şiş kullanılacağına karar verilir 

(Karatay, 2017, s. 106). 

Kullanılan şişler kalınlıklarına göre numaralandırılır. Patiğe koyulacak modele göre ve ipin 

kalınlığına göre kaç numaralı şiş ile örüleceğine karar verilir. Patiklerde genellikle üç 

numaralı şiş tercih edilmektedir. Yetişkinlere göre yapılan patiklerin yanı sıra çocuklara göre 

de patikler örülmektedir. Çocuk patiklerinin ilmek sayısı daha az ve boyu daha kısa 

olmaktadır. Yetişkinlere bir patiğe dört model konuluyorsa çocuk patiklerine iki örnek 

koyularak patik tamamlanır. 

4. KULLANILAN ŞİŞ SAYISINA GÖRE MODELLER 

 Beş Şiş Patik Örnekleri 

Beş şiş patikler ilk patik-çorap örnekleridir diye genelleme yapılabilmektedir. Yöredeki yaşlı 

kadınların en iyi bildikleri modeller beş şiş ile yapılmaktadır. Beş şiş patikler birkaç ilmekle 

burundan başlanılır ve burun kısmı genellikle siyah renkten oluşmaktadır. Burun kısmı 

tamamlanınca model konulmaya başlanır. İlmek sayısı her sırada giderek arttırılmaktadır. 

Belli bir sayıya ulaşılınca arttırma durdurulur. Beş şiş ile örgü yapılırken bir şiş boşta kalır o 

şiş ile diğer şişlerdeki ilmekler örülür.  

                                 
Fotoğraf 3.Cinaklı Patik Modeli Ön Yüzü     Fotoğraf 4.Beş Şiş İle Örülen Patiğin Arka                                             

Kısmı(Özdemir, 2022). 

 

 

Fotoğraf 3’de yer alan model çok eski bir modeldir. Beş şiş ile yapılan eski modellerde daha 

çok patiğin ortasına burgu modeli konulmaktadır. 
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Fotoğraf 5.Şerit Modelli Patik (Özdemir, 2022). 

 

Çorap ve patiklerde kırmızı renk ile en çok kullanılan renk beyazdır. 

 
Fotoğraf 6. Basamak Modelli Beş Şiş Patik(Özdemir, 2022). 

 

Fotoğraf 6’da yer alan patikte üç renk ip kullanılmıştır.Patiğin boyun kısmına yapılan oyanın 

arasından ip geçirilirmiştir. Bunun sebebi patiğin kolayca ayaktan çıkmasını engellemek 

içindir. Geçirilen ip patikte yer alan renklerden biridir. 

 İki Şiş Patik Örnekleri 

 

 
Fotoğraf 7.Kum Saati Modeli(Özdemir, 2022). 

 

Yukarıdaki patiğin burun kısmına konulan modeller de değişebilmektedir. Burun kısmındaki 

modele yaprak deseni denilmektedir. Giyildiğinde ayağın yan tarafına gelecek olan kısımdaki 

örnekler kum saatini anımsatmaktadır o yüzden bu ismi almıştır. Bu tür patiklerde taban kısmı 

ya sonradan belli bir ilmek sayısı ile sonradan örülür ya da patiğin taban kısmı patiğin kendi 

rengindeki ip ile dikilmektedir. Ayrıca patiğin burun kısmına ya oya yapılır ya da ip geçirilir. 

Bunun sebebi ise hem patiğin ayaktan çıkmasını engellemek hem de güzel görünüm 

kazandırmaktır. 
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Fotoğraf 8.Boncuklu Patik(Özdemir, 2022). 

 

Yukarıdaki görsel yeni gelinlere göre örülmüş bir patiktir. Kırmızı renk daha çok o amaçla 

kullanılmaktadır. Kırmızı yerine başka bir renk kullanarak gündelik hale getirilebilir. Kırmızı 

renkte olmasının yanı sıra boncukla işlenmiş olması daha hareket kazandırmıştır. Burun 

kısmına koyulan motif de yelpaze modelidir. 

 

 
Fotoğraf 9. Burgu Modelli Patik Yan Kısmı ve Önden Görünümü (Özdemir, 2022). 

 

Bu kırmızı renk patikler daha çok yeni gelinlere diye örülmektedir. Yörede yeni gelinler daha 

renkli patikler tercih etmektedir. Örneğin siyah renk fazla kullanılmaz. ’Yasta mısın bu ne sen 

yeni gelinsin şöyle şıkır şıkır olmalısın’ şeklinde tabir edilir. Yani yöre halkından bu konuda 

tepki gelmektedir.(Akyıl, Sözlü Görüşme,2022) 

 
Fotoğraf 10.Güllü Çorap Önden, Arkadan Görünümü(Özdemir, 2022). 

 

Yukarıdaki görsel yörede güllü çorap olarak geçmektedir. Çok eskilerin yeni gelin çorabıdır. 

Yukarıda iki farklı çorap örneği gösterilmiştir. Hemen hemen her genç kızın çeyizinde 

olurmuş. Çorapta daha çok birbirine zıt renkler tercih edilmektedir. Çorabı daha dikkat çekici 
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hale getirecek fosforlu renkler tercih edilir onlar ön plandadır. Çorapta belki en az sekiz on 

renk ip kullanılmaktadır. Bu patik modeli tamamen kişinin kendi hayal gücüne göre 

yapılmaktadır. Yöredeki ‘yeni gelin renkli giyer ‘anlayışının çok eskilerden günümüze kadar 

geldiğinin kanıtı olabilir.(Tunç, Sözlü Görüşme,2022) 

 Tek Şiş Patik Örnekleri 

Tek şiş patik modelleri son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 

modellerde çeşitlilik artmıştır. Önceden komşulardan model alınırken şimdi insanlar kendi 

evlerinde bir yere gitmeden zaman kaybetmeden internetten bin bir çeşit modele ulaşma 

imkânına sahiptirler. Artık insanlar gerek sosyal medya hesaplarından gerekse başka 

platformlarda yaptıkları ürünleri sergiledikleri için bir modele ulaşmak eskisi kadar zor 

olmamaktadır. Günümüzde insanlar bu işte kendilerini böyle platformlarda ispatlayarak bu 

ürünleri pazarlayarak gelir etmeye çalışmaktadırlar. 

 

 
Fotoğraf 11. Irbık Modelli Patik(Özdemir, 2022). 

  

 
Fotoğraf 12. Lale Desenli Patik(Özdemir, 2022). 

 

Görsellerden de anlaşılacağı üzere bir patik-çorapta kullanılan renkler birbirleriyle uyumlu 

olmaktadır. Modelde genellikle gerçek hayattaki renkler ne ise o kullanılmaktadır. Yaprak 

desenleri yeşil renk ile gül kırmızı renk ile uğur böceği kırmızı renk üzerine siyah noktalar 

konularak gerçeklik yakalanmaya çalışılmaktadır. 
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Fotoğraf 13. Muz Desenli Tek Şiş Patik(Özdemir, 2022). 

 

Bir taraftan başlanarak burun kısmı da örülerek patiğin diğer tarafı da örülerek patik 

tamamlanır. Tek şiş ile yapılan modellerde taban kısmı sonradan örülmektedir. Patiğin burun 

kısımlarına farklı modeller konulabilmektedir. 

 

 Tığ İle Yapılan Patik Örnekleri 

 

 
Fotoğraf 14. Kum Boncuk ile Yapılan Örümcek Modelli Patik(Özdemir, 2022). 

 

Fotoğraf 14’de yer alan modelde boncuk ve ip kullanılmıştır. Kullanılan boncuğun rengi 

çeşitlilik göstermektedir. Patik yapılırken bazen boncuklar kullanılacak ipe dizilip öyle örme 

işlemi yapılmasının yanında ayrı da kullanılmaktadır. Bu yapılacak modele göre 

belirlenmektedir. Bazı modellerde tek renkten düz modelli patik örüldükten sonra üzerine 

iğne ile işlemeler yapılabilmektedir. 

 
                                    Fotoğraf 15. Zikzak Modelli Patik (Özdemir,2022) 
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Yukarıdaki görselde yer alan patikte kullanılan zikzak sembolü gerçekliği yansıtmaktadır. 

İnsanlar çevresinde gördükleri her şeyi örgüye yansıtabilirler. 

5. SONUÇ 

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde patik-çoraplar çok fazla tercih edilen tekstil ürünlerinden 

diyebiliriz. Kadın, erkek çocuk çorabı-patiği olarak kategorilendirilebilir. Bolvadin yöresinde 

kullanılan renk cinsiyete göre belirlenir. Kadınlarda kullanılan renk skalası daha fazla iken 

erkekler de sınırlı sayıdadır. Erkeklerde genelde yeşil, siyah, mavi ve beyaz renkleri 

kullanılmaktadır. Gelinlere yönelik örülen çoraplarda daha çok kırmızı renk tercih 

edilmektedir. Kullanılan malzeme eskilerde yün iken günümüzde onun yerini orlon ipler 

almıştır. Patik-çoraplarda kullanılan modeller de zaman içerisinde değişime uğramaktadır. 

Kadınlar kullanacakları modeli kendilerinin tasarladıkları bile görülmektedir. Bu modeller bir 

sembol, hayvan figürü, bitki deseni olabileceği gibi herhangi bir geometrik şekil de 

olabilmektedir bu tercihe kalmıştır.  

Çorap ve patiğin zaman içerisinde değişimine bakıldığında tek renk ve düz modellerden çok 

renkli desenli modellere geçiş olmuştur. Değişimin bir diğer kanıtı da çorap boylarının artık 

diz kapağına kadar değil ayak bileğine kadar olmasıdır. Farklı desenler ortaya çıksa da patikte 

geleneksellik her zaman korunarak varlığını devam ettirmiştir. Çeyizlerimizin vazgeçilmez 

ögesi haline gelen çorap-patikler geleneksel el sanatlarımızın güzel örneklerindendir. 

İhtiyaçtan doğan çorap-patiği hobi olarak yapan kadınların yanı sıra ekonomik gelir elde 

etmek için yapanlar da bulunmaktadır. Kırsal kesimde pek çok ailenin geçim kaynaklarından 

birisidir.  

Tamamen el emeği olan çorap-patikler teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan gücünün yerini 

makinalar almaya başlamıştır. İnsanın her zaman giyinme ihtiyacı olmuştur bu yüzden yıllar 

geçse de çorap-patik örücülüğünün devam eden geleneksel el sanatlarımızdan olacağı 

düşünülmektedir.  El örgüsü çorap ve patiklerimiz pek çok amaçla tercih edilmektedir. 

Ekonomik gelir elde etmek, çeyiz unsuru, soğuktan korunmak için bir araç olmanın yanı sıra 

önemli bir hediyeleşme aracıdır. Çorap-patiklerimiz zaman içerisinde renk, desen, kullanılan 

malzeme açısından değişime uğrasa da özü hep aynı kalmıştır. 
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ÖZET 
Sosyal hizmet disiplini, geniş bir çalışma alanına sahiptir. Sosyal hizmet uzmanlarını 

ilgilendiren çok sayıda alan içerisinde, sağlık alanı önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıkla ilgili 

olan hemen hemen tüm sorunlarda, sosyal hizmet uzmanlarına çeşitli roller ve sorumluluklar 

düşmektedir. Cinsel işlev bozuklukları, çeşitli tıbbi sınıflandırma sistemleri aracılığıyla 

tanımlanmış olan, karmaşık sağlık problemleridir. Bu önemli zorluklar, bireylerin cinsel yanıt 

döngüsünde yaşadıkları fizyolojik ve psikolojik temelli sapmalar olarak açıklanmaktadır. 

Hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bu zorluklar içerisinde, kadın cinsel işlev 

bozuklukları dikkat çekmektedir. Türkiye’de kadınların yüksek oranda kadın cinsel işlev 

bozuklukları yaşadıkları bilinmektedir. Organik patolojiler, bilgisizlik, ilişkisel sorunlar veya 

cinselliğin tabu olması gibi durumlar bunun en önemli nedenlerindendir. Örneğin, yapılan 

çalışmalar, Türkiye’de her 10 kadından 1’inin vajinismus yaşayabildiğini söylemektedir. 

Cinsel ilgi/uyarılma azlığı, vajinismus, disparoni, orgazm olamama gibi kadın cinsel işlev 

bozukluklarının, kadınların zor olan hayatlarını daha da fazla zorlaştırdığına inanılmaktadır. 

Cinsel işlev bozuklukları, kadınları; psikolojik, fizyolojik, toplumsal ve ilişkisel açıdan 

negatif etkilemektedir. Kadın sağlığı ile ilgili görülen ve kişisel olarak algılanan bu 

sorunların, yalnızca tıbbi boyutta değerlendirilmesinin bütüncül bir tedavi için eksik 

kalacağına inanılmaktadır. Toplumsal bağlamda, kadın cinsel işlev bozukluklarının toplumsal 

cinsiyet eşitsizliği ve sınıfsal eşitsizlikler gibi diğer adaletsizliklerden de etkilendiği 

düşünülmektedir. Tıp ve psikoloji gibi alanlar, kadın cinsel işlev bozukluklarının 

çözümlenmesi için çeşitli tedavi ve terapi programları önermektedir. Genellikle kısa süreli 

cinsel terapiler, bu anlamda öne çıkmaktadır. Buna karşın, bu sorunların çevresi içerisinde, 

bütüncül ve daha geniş kapsamlı şekilde ele alınmaları gerektiği de düşünülmektedir. Bu 

noktada, sosyal hizmet mesleğine de mikro, mezzo ve makro düzeyde çeşitli roller düştüğüne 

inanılmaktadır. Bu derleme çalışmada, bu rollerin neler olabileceği tartışılmaktadır. Cinsel 

işlev bozukluğu yaşayan kadın müracaatçıları anlamak ve çeşitli sosyal hizmet müdahaleleri 

ile onlara destek olmanın, sorunlarının düzelmesi sürecinde olumlu bir etki yaratacağına 

inanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel işlev bozuklukları, sosyal hizmet, kadın sağlığı, toplumsal 

cinsiyet, tıbbileştirme. 
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ABSTRACT 
Social work discipline has a wide field of study. Among many areas that concern social 

workers, the field of health occupies an important place. In almost all health-related problems, 

social workers have various roles and responsibilities. Sexual dysfunctions are complex health 

problems that have been defined through various medical classification systems. These 

important difficulties are explained as physiological and psychologically based deviations 

experienced by individuals in the sexual response cycle. Among these difficulties that affect 

both women and men, female sexual dysfunctions draw attention. It is known that women in 

Turkey have a high rate of female sexual dysfunctions. Organic pathologies, ignorance, 

relational problems or taboo sexuality are the most important reasons for this. For example, 

studies show that 1 out of every 10 women in Turkey can experience vaginismus. It is 

believed that female sexual dysfunctions such as lack of sexual desire/activity, vaginismus, 

dyspareunia, orgasm disorder make women's difficult lives even more difficult. Women with 

Sexual dysfunctions affect women negatively from psychological, physiological, social and 

relational aspects. It is believed that evaluating these problems related to women's health, 

which are perceived as personal, only in the medical dimension will be insufficient for a 

holistic treatment. In the social context, it is thought that female sexual dysfunctions are also 

affected by other injustices such as gender inequality and class inequalities. Fields such as 

medicine and psychology propose a variety of treatment and therapy programs for the 

resolution of female sexual dysfunctions. Generally, short-term sexual therapies come 

forward in this sense. On the other hand, it is also thought that these problems should be 

addressed in a holistic and more comprehensive way. At this point, it is believed that the 

social work profession has various roles at the micro, mezzo and macro levels. In this review, 

what these roles might be is discussed. It is believed that understanding female clients with 

sexual dysfunction and supporting them with various social work interventions will have a 

positive impact on the improvement of their problems. 

Keywords: Sexual dysfunctions, social work, women’s health, gender, medicalization. 
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ÖZET 

Dünya nüfusunda kontrol edilemeyen hızda artan nüfus değişimi, bölgesel ve çevresel 

kaynaklı etkilerle sürekli değişen küresel iklim koşulları gibi nedenlerle (özellikle kontrol 

edilemeyen hızlı küresel ısınma gibi), su gibi alternatifsiz bir kaynağın, her bir damlasından 

faydalanılacak şekilde depolanması ya da kontrol edilmesi günümüz güncel ve acil 

konularının başında yer almaktadır. Su kaynakların kullanımı için depolanması ve işletilmesi 

için en önemli depolama alanları olarak karşımıza barajlar çıkmaktadır. Barajların yanı sıra 

yer altı depolama kaynakları, göletler gibi alternatif kullanım araçları olmakla birlikte bunlar 

gibi depolama alanlarında barajlarda depolanabilen miktarda su tutulması genelde mümkün 

olamamaktadır. Bu nedenledir ki su kaynaklarının yetersiz olduğu ya da yüzeysel akışın 

olduğu su yatakları kaynaklı düzensizliklerinin ortadan kaldırılması amacıyla depolama 

rezervuarları inşa edilmektedirler. 

Bu çalışmada yapay zekâ modelleri içinde popülerliğini halen kaybetmemiş yapay sinir ağ 

modellerinin su depolama haznelerinde kullanımı ile su yüzey kot değimi kullanılabilirliği 

araştırılmıştır. Uygulama alanı olarak Marmara Bölgesinin kuzeyinde yer alan ve Kocaeli- 

Karamürsel ile Yalova- Çınarcık arasındaki yerleşim bölgesinin ihtiyacının içme suyu içme 

suyu ihtiyacının karşılandığı kaynakların değerlendirilmiştir. Bu bölgede yapay sinir ağ 

modelleri kullanılarak farklı işletme su seviyelerinin kotlarına bağlı tahmin modelleri elde 

edilmiştir. Model verileri seçilirken birçok parametrenin sistem üzerindeki etkileri 

değerlendirilmiş ve bunlar arasından uygun olacağı düşünülen günlük akış miktarı, yağış ve 

buharlaşma, baraj altından sızman kaynaklı kaçak su miktarı, depolama alanından bırakılan su 

ve depolana su kotu parametreleri kullanılmıştır. Elde edilen YSA seviyeleri ile araziden 

gelen gerçek değerler karşılaştırılmış ve model performansının uygunluk durumu 

değerlendirilmiştir. Kısaca, Yapay Sinir Ağ model kullanımının depolanan suyun işletmesi ya 

da seviyenin modelleneceği gerekli tahmin çalışmalarında başarılı bir şekilde kullanılabileceği 

ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Su Depolama, Su Seviye Tahmini, Yapay Zekâ, Yüzeysel Akış, Yağış, 

Sızma, Buharlaşma 

 

 

ABSTRACT 

Controlling the ever-changing global climatic conditions with the effects of increasing 

population change in the world, together with the storage of an alternative resource such as 

water, in such a way that every drop of it can be benefited, is one of the current issues. Dams 

appear as the most important storage areas for the storage and operation of water resources. In 

addition to dams, there are alternative means of use such as underground storage resources 

and ponds, but it is generally not possible to hold the amount of water that can be stored in 

dams in such storage areas. For this reason, storage reservoirs are built to eliminate the 

irregularities caused by water beds where water resources are insufficient or surface flow. 

In this study, the use of artificial neural network models, which have not lost their popularity 

among artificial intelligence models, in water storage reservoirs and the usability of water 

surface elevation change were investigated. As the application area, the sources that meet the 
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drinking water needs of the residential area between Kocaeli-Karamürsel and Yalova-

Çınarcık, located in the north of the Marmara Region, have been evaluated. By using artificial 

neural network models in this region, prediction models depending on the elevations of 

different operating water levels have been obtained. The effects of many parameters on the 

system were evaluated while selecting the model data. Among them, the parameters of daily 

flow amount, precipitation and evaporation, amount of leakage water from under the dam, 

water left from the storage area, and stored water level were used. The obtained ANN levels 

and the actual values from the field were compared and the suitability of the model 

performance was evaluated. In short, it has been revealed that the use of Artificial Neural 

Network model can be used successfully in the operation of the stored water or in the 

necessary estimation studies where the level will be modelled. 

Keywords: Water Storage, Water Level Forecast, Artificial Intelligence, Runoff, 

Precipitation, Infiltration, Evaporation 
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ABSTRACT 

Currently, at seaports in each country and locality, there are many different types of logistics 

services. To evaluate the performance and development of an industry or a service type, it is 

necessary to comprehensively consider the components, scale, service quality... Besides, want 

seaport logistics services to operate smoothly and grow steadily, it is necessary to master the 

influencing factors in order to have an appropriate impact and regulation for each factor. The 

article researches and analyzes the forms, evaluation criteria and factors affecting seaport 

logistics services in Vietnam. Thereby offering solutions to develop Vietnam's seaport 

logistics services in the coming time. 

Keywords: SeaPort logistics services; Form; Criteria; Influencing factors; Vietnam 

 

1. INTRODUCTION 

Seaport logistics services in Vietnam are in a period of exciting development. However, in the 

process of operation, seaport logistics services in Vietnam have encountered many difficulties 

and challenges. The main reason comes from the problem of not classifying in a specific and 

comprehensive way about the forms of services, the framework of criteria for assessing 

seaport logistics services has not been completed. In addition, the factors affecting seaport 

logistics services have not been analyzed deeply. Therefore, the study of forms, evaluation 

criteria and factors affecting seaport logistics services to provide solutions to develop services 

in the coming time is extremely urgent. 

To solve the research problem, the article uses the method of analysis - synthesis of secondary 

data sources related to seaport logistics services in Vietnam. At the same time, use statistical 

methods, comparison, scientific abstraction, logically combined with history. 

2. CONTENTS 

2.1. Forms of seaport logistics services  

Currently, at seaports in each country and locality, there are different types of logistics 

services. Medium and large-scale seaports often have the following types of logistics services: 

Firstly, maritime transport services. Raw materials, materials, semi-finished products and 

finished products can only be transported from the place of production to the place of 

consumption by means of transport. Therefore, transportation plays a very important role in 

logistics activities. To transport goods, the seller, buyer or logistics service provider can 

choose one of the following modes of transport: sea, river, road, rail, air or a combination of 

two or more modes of transport is called multimodal transport. At seaports, logistics services 

often combine sea transport and road transport. Thus, when the goods arrive at the seaport by 

sea transport (through specialized fleets of ships, etc.), there will be a fleet of domestic road 

transport (trucks, trailers, etc.) to transport them to the warehouse either to the place of 

production, or to the transit location with other modes of transport such as rail, air, etc. 

Secondly, warehousing and storage services. Warehousing and storage services are 

understood as an important service type of  seaport logistics services. This is the process of 
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storing raw materials, materials, semi-finished products and finished products throughout the 

entire process from the beginning to the end of the supply chain; and provide information on 

the condition, storage conditions and location of stored goods. The choice of warehousing and 

storage services plays an important role for businesses in ensuring stock, storage, 

transportation costs, quality of customer service, speed of goods movement and therefore will 

affect the entire operation of logistics services. 

Thirdly, the service of loading and unloading goods. The service of loading or unloading 

goods at the system of seaports is a service responsible for performing tasks and activities 

related to many issues: loading, unloading, loading and unloading, moving goods at seaports 

according to the prescribed order, process, plan and technology. 

Fourthly, some additional services. At seaports, there are many auxiliary services for logistics 

activities such as towing and supporting ships at the port; carry out customs procedures; 

supply petroleum; vehicle repair... 

2.2. Criteria for evaluating seaport logistics services  

To evaluate the performance and development of an industry or a service type, it is necessary 

to comprehensively consider the constituent elements, scale, and quality of services...  seaport 

logistics services are a type of service, therefore, will carry the characteristics of service 

activities. Thus, to evaluate  seaport logistics services will use specific economic criteria of a 

service activity to evaluate. 

Firstly, in terms of scale: quantity and capacity of warehouses and capacity of warehouses and 

warehouses; volume of stored goods of the warehouse; volume of stored goods of the 

warehouse; the number of pages, equipment, means and machines in the warehouse; number 

and transport capacity of sea fleets (volume of goods transported by ships, transport 

equipment); The number of employees operating warehousing and storage services. 

Secondly, in terms of quality: The general flow rate of goods and the circulation of each 

individual commodity; time of goods movement and storage; systematic classification of 

stored goods; cargo handling capacity (usually calculated in tons/day/vessel); ensure the 

integrity of goods in terms of quantity and quality; modern scientific and technical level; 

quality of labor to operate warehousing and storage services. 

Thirdly, service rental price: Service rental price of each type of seaport logistics service; 

Correlation of logistics service rental rates at seaports in Vietnam. 

Fourthly, regarding dispute settlement: Assessment is based on the harmonious and 

transparent settlement of the relationship of interests between the parties involved in  seaport 

logistics services; the capacity to handle disputes when incidents occur. 

2.3. Factors affecting seaport logistics services 

 Seaport logistics services, like other economic sectors in the economy, are also affected and 

influenced by many factors to mobilize and develop. There are many factors affecting the 

quality and expansion of  seaport logistics services, in which the author summarizes into 7 

main factors as follows: 

- Firstly, natural conditions (including factors of natural disasters and epidemics). Each 

different locality will have different geographical and climatic conditions, which will have a 

direct influence on the formation and development of seaport logistics services. Favorable 

geographical position, stable weather and climate conditions are factors that help logistics 

service activities at seaports take place normally and dynamically. The natural conditions of 

the locality are one of the important bases for customers and businesses to choose suitable 

goods and business services. On the contrary, unfavorable natural conditions will affect the 

quality of goods stored in the warehouse (mold, damaged ...), the time and speed of goods 

movement. Some localities have a lot of rain during the year, causing difficulties for some  

seaport logistics services such as loading and unloading goods, towing ships, painting and 

repairing ships... 
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- Secondly, the development and growth in quality and scale of production and business of the 

domestic and world economy, especially in cross-border trade and transportation. The high 

annual economic growth rate at home and abroad, together with the comprehensive 

development of industries, especially the field of international trade, is an important factor 

and an opportunity for businesses. logistics services at developed seaports. At the same time, 

creating conditions for logistics service enterprises at seaports to expand their production 

scale and improve logistics products and services in terms of quality and diversity of service 

methods. As domestic and international economies grow and develop, the demand for raw 

materials for the production process, as well as finished goods for consumption, is increasing. 

Therefore, it has the effect of promoting and expanding the scale and quality of  seaport 

logistics services to meet the requirements of cargo transportation and exploitation. 

- Thirdly, mechanisms and policies of central and local governments and free trade 

agreements. Mechanisms and policies of central and local governments along with trade 

agreements have increasingly had a great influence on the development of  seaport logistics 

services. If mechanisms and policies are reasonable, and suitable to specific national and local 

conditions, it will be a solid legal corridor, creating favorable conditions for various types of  

seaport logistics services to develop synchronized. In contrast, mistakes in mechanisms and 

policies will cause huge negative impacts and hinder the expansion and development of  

seaport logistics services. Vietnam's free trade agreements with regions and partner countries 

not only bring many opportunities but also make logistics services in general and logistics 

services at national seaports in particular face challenges awake great challenges... together 

with challenges and pressures on the competitive environment for domestic enterprises and 

human resources. 

- Fourthly, the infrastructure meets the development requirements of  seaport logistics 

services in international integration. The infrastructure system is an indispensable element, the 

foundation for  seaport logistics services. Basic infrastructure systems such as transportation 

(road system, railway system, sea system, seaport, inland waterway system, airway system ...) 

together with the system of logistics centers and information technology infrastructure for 

logistics have a great influence on the process of formation and development of  seaport 

logistics services.  seaport logistics services can only expand the scale and quality of services 

when the infrastructure system is invested to improve, upgrade and develop according to new 

trends. If the traffic infrastructure system is not secure and the scientific and technological 

infrastructure is outdated, it will negatively affect and hinder transportation time, task 

processing time, scale and quality  seaport logistics services. 

- Fifthly, human resources for the development of  seaport logistics services in international 

integration. In the era of the digital economy, human resources with professional 

qualifications, capabilities, skills and experience always play an important role and have a 

decisive influence on the economic growth of the country and the development of economic 

sectors. For  seaport logistics services, high-quality human resources make an important 

contribution to the effective planning, implementation and control of the activities of the 

seaport logistics system. In particular, young human resources together with breakthrough 

innovations in each stage and the overall operation process will make a great contribution to 

meeting the nature of work and increasing the requirements of customers. To be able to 

achieve the goal of developing  seaport logistics services in the socio-economic development 

strategy and to meet the needs of the market, it is necessary to seriously and fully recognize 

the problem of training human resources for logistics services. 

- Sixthly, the development of digital technology. Digital technology is a factor contributing to 

vehicle improvement, simplifying the operation process, improving service quality, meeting 

customers' requirements on procedures, time and location with optimal cost best. Logistics in 

the digital age will aim to merge technology, remove the boundaries between the physical, 
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digital and biological fields, bring about the combination of virtual and real systems. 

Achievements in integrating artificial intelligence with the internet of things and modernizing 

tools will change the entire perspective of the warehousing and distribution system, enhancing 

the connectivity of devices freight and multiple devices (even all devices)… with the internet. 

When science and technology development becomes a direct productive force, the portfolio of 

products and services expands, and many new and highly innovative products appear, along 

with businesses' logistics service business also increasing rapidly in number. A number of 

technologies and applications are expected to be widely used and highly effective in logistics 

service activities at seaports such as: Warehouse management system (WMS), the ability to 

provide reporting and tracking tools for the entire logistics chain (reporting and visibility 

tools). And data connectivity (EDI/Web-based EDI) along with advanced technologies such 

as radio frequency identification (RFID), barcode scanning and order management. 

In order for  seaport logistics services to operate smoothly and grow stably, it is necessary to 

master the influencing factors in order to have the appropriate impact and regulation for each 

factor. Thus, there must be participation and smooth coordination between state management 

agencies, enterprises, training institutions and employees in identifying and regulating 

influencing factors in synchronous and flexible manner activities associated with the actual 

situation of each seaport. 

III. SOLUTION  

Firstly, completing policies and legislation on logistics services in order to create a favorable 

legal basis for the market and operation of seaport logistics services in Vietnam. In the 

immediate future, legalize international commitments (CPTPP, EVFTA, new generation 

FTAs...) in the logistics field to comprehensively cover logistics services upon integration. 

Secondly, promote the completion of the national logistics market, encourage investment 

attraction, and socialize resources for logistics service development. 

Thirdly, paying attention to investment in upgrading information technology infrastructure 

(including information technology network for production and business, electronic data 

exchange, internet system...) to help ensure promotion of sustainable development for 

logistics activities. 

Fourthly, for logistics service businesses: Need to make efforts in improving the efficiency 

and reducing the cost of logistics services of enterprises. Developing sustainable seaport 

logistics services on all three pillars: economy - society - environment. Organize and exploit 

well the area of warehouses and yards; improve service performance at warehouses and yards; 

the liquidation of inefficiently used fixed assets... Strengthen management and administration, 

standardize production operating processes, encourage modernist improvement to increase 

labor productivity, Shorten time and cost. Invest in facilities, upgrade and expand the 

warehouse system, loading and unloading equipment, specialized transportation and other 

support services. Strengthen linkages between logistics enterprises. Upgrading and 

completing logistics information infrastructure, supporting applied research, training, and 

technology transfer for application automation systems in transportation management, 

warehouses, distribution centers, ICD center, transportation exchange... to promote 

investment, upgrade and application of information technology in the management, 

administration and operation of enterprises. Combining multi-modal transport, freight 

transport between departure and return effectively to minimize the rate of empty trips/trains. 

Fifthly, training institutions and Logistic businesses need to have commitments in ensuring 

jobs for students after graduation if they meet the requirements detailed in the commitment. 

Training institutions need to invest in learning equipment and support students in the learning 

process. There is often coordination in the development of training programs between the 

school and Logistics enterprises, through this cooperation, the training program of the school 

will always be supplemented and updated in a timely manner. Improve the professional 
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qualifications of the teaching staff. Training and fostering teaching staff is an extremely 

important factor in improving the quality of training programs. 

IV. CONCLUDE 
Studying the forms, evaluation criteria and factors affecting seaport logistics services in 

Vietnam is of great significance. From the research situation, the author offers 5 important 

solutions to develop seaport logistics services in Vietnam. The proposed solutions are 

comprehensive for the development of seaport logistics services. This is not only a solution 

for Vietnam but also a lesson for other countries in the world that have seaports. 
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ÖZET 

1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet, Osmanlı siyasi hayatında yeni bir dönemi başlatmıştır. II. 

Meşrutiyet’in getirdiği özgürlük ortamı ise, Osmanlı düşünce ve siyasi hayatına önemli bir 

hareketlilik kazandırmıştır. II. Meşrutiyetle birlikte sansürün kaldırılması sonucu, çok sayıda 

gazete ve dergi Osmanlı toplum hayatına girmiş, böylece toplumda yeni fikirler gelişmeye 

başlamıştır. Oluşturulan bu özgürlük ortamında anayasal düzen yeniden kurularak, Osmanlı 

Meclisi açılmıştır. Meclisin açılması farklı siyasi düşünceleri cesaretlendirmiş, bu siyasi 

düşüncelerin mecliste temsili amacıyla da siyasi partiler kurularak, böylece çok partili siyasi 

hayata geçilmiştir. 

Bu özgürlük ortamı içerisinde kurulan siyasi partilerden biriside Osmanlı Sosyalist Fırkasıdır 

(Partisi). Hüseyin Hilmi ve arkadaşları tarafından 26 Şubat 1910 tarihinde çıkarılmaya 

başlanan “İştirâk Dergisi” aracığıyla sosyalist düşünceler Osmanlı toplumuna tanıtılmış, daha 

sonra ise bu düşünceler bir siyasi harekete dönüşerek partileşme süreci başlatılmıştır. Bu 

çalışmaların sonucu, Eylül 1910’da da Osmanlı Sosyalist Fırkası kurularak, Osmanlı siyasi 

hayatında yerini almıştır. Ne yazık k, II. Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamı çok uzun 

sürmedi. II. Meşrutiyetin ilanıyla başlayan, Osmanlı siyasal hayatına canlılık getiren bu 

dönem, Mahmut Şevket Paşa’nın 1913 yılında bir suikast sonucu öldürülmesiyle birlikte, 

İktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki Fırkası muhalefeti sindirip, Osmanlı siyasal 

hayatındaki özgürlük ortamını kaldırarak yerine baskıcı bir rejim kurmuştur.  

1910-1913 yılları arasında Osmanlı işçi sınıfının örgütlenmesini ve haklarını savunan 

Osmanlı Sosyalist Fırkası, Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi olayıyla ilişkilendirilerek, 

1913 yılında parti yöneticileri tutuklanmış, bunun sonucu olarak da Osmanlı Sosyalist Fırkası 

dağılmıştır. 

Bu bildiride, Osmanlı Sosyalist Fırkasının hangi ortamda nasıl kurulduğu, Osmanlı 

toplumundan nasıl tepkiler aldığı ve parti programıyla toplumsal sorunlara ne tür çözümler 

önerdiği gibi konular ele alınıp değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Siyaset, Parlamento, Fırka, Sosyalist, İştirak.  

 

ABSTRACT 

The Second Constitutional Monarchy, declared in 1908, started a new era in Ottoman political 

life. The atmosphere of freedom brought by the Second Constitutional Monarchy brought an 

important dynamism to the Ottoman intellectual and political life. As a result of the abolition 

of censorship with the Second Constitutional Monarchy, many newspapers and magazines 

entered the Ottoman society, thus new ideas began to develop in the society. In this freedom 

environment created, the constitutional order was re-established and the Ottoman Assembly 

was opened. The opening of the parliament encouraged different political ideas, and political 

parties were established in order to represent these political ideas in the parliament, thus, 

multi-party political life was started. 

One of the political parties established in this freedom environment is the Ottoman Socialist 

Party. Socialist ideas were introduced to the Ottoman society through the “İştirâk 

Newspaper”, which was started to be published by Hüseyin Hilmi and his friends on February 
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26, 1910, and then these thoughts were transformed into a political movement and the process 

of becoming a party was started. As a result of these efforts, the Ottoman Socialist Party was 

established in September 1910 and took its place in Ottoman political life. Unfortunately, the 

atmosphere of freedom brought by the Second Constitutional Monarchy did not last long. 

This period, which started with the declaration of the Second Constitutional Monarchy and 

brought vitality to the Ottoman political life, with the assassination of Mahmut Şevket Pasha 

in 1913, the ruling Union and Progress Party suppressed the opposition and established an 

oppressive regime instead of the freedom environment in the Ottoman political life. The 

Ottoman Socialist Party, which defended the organization and rights of the Ottoman working 

class between 1910 and 1913, was associated with the murder of Mahmut Şevket Pasha, and 

party leaders were arrested in 1913 and spontaneously dissolved. 

In this paper, issues such as how the Ottoman Socialist Party was established in which 

environment, how it received reactions from the Ottoman society, and what solutions it 

offered to social problems with the party program will be discussed and evaluated. 

Keywords: Ottoman, Politics, Parliament, Party, Socialist, Participation 

 

1. Osmanlı Sosyalist Fırkasının Kuruluşu 

Benzer siyasal düşüncedeki insanların ülke yönetiminde söz sahibi olmak üzere birlikte 

kurdukları örgütlere siyasal parti denir. Siyasal partiler, özgür ve demokratik hayatın en temel 

unsurlarından birisidir. Çok partili hayat ise demokratikleşmenin ve siyasal modernleşmenin 

bir gereğidir. Osmanlı Devleti’nde iktidar yetkilerinin sınırlandırılmasının ilk örneği Sened-i 

İttifak’tır. Sened-i İttifak’ı 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı izlemiştir. 

Tanzimat Fermanıyla ilk defa Müslüman veya gayrimüslim ayrımı gözetmeksizin Osmanlı 

vatandaşlarının tamamının can, mal ve onurunun korunması kanun güvencesi altına alınmış, 

yargılamanın ise açık ve şeffaf bir şekilde yapılacağı teminatı verilmiştir.  

1856 da ilan edilen Islahat Fermanıyla, sadece Osmanlı gayrimüslim vatandaşlarının 

haklarının iyileştirilmesi sağlanınca, buna Osmanlı aydınlarından itirazlar gelmiş, bu durum 

ise, Osmanlı Devleti’nde Anayasalı parlamenter sistemi gündeme getirmiştir. (Kili ve 

Gözübüyük, 1957) Yeni Osmanlı Cemiyeti öncülüğünde başlatılan mücadele soncunda ise, 23 

Aralık 1876’da ilk anayasa olan Kānûn-ı Esâsî ilan edilmiştir. (Aydın, 1989:328-330) İlan 

edilen anayasaya göre, iki meclisten oluşan (Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan) Osmanlı 

Parlamentosunun ömrü fazla uzun sürmemiş, sadece iki dönem toplanabilen Parlamento, 

1878’de II. Abdülhamid tarafından dağıtılmıştır. Kānûn-ı Esâsî’nin ilân edildiği 23 Aralık 

1876’dan Meclis-i Meb‘ûsan’ın, yani parlamentonun II. Abdülhamid tarafından dağıtıldığı 13 

Şubat 1878 tarihine kadarki sürece, Osmanlı tarihinde I. Meşrutiyet Dönemi denilmektedir. 13 

Şubat 1878’den 23-24 Temmuz 1908’e kadar, II. Abdülhamid’in kişisel yönetimi yaklaşık 30 

yıl sürmüştür. (Akyıldız, 1989:245-247) 

II. Abdülhamid’in kişisel yönetimine karşı mücadele eden Jön Türk
1
 hareketine destek veren 

ulemâ ve ordu’ya, meşrutiyet taraftarı diğer kesimlerinde katılması sonucu II. Abdülhamid 

Kānûn-ı Esâsî’yi uygulamaya yeniden koyup, Meşrutiyeti ilan ederek, Parlamentoyu da tekrar 

toplamak zorunda kalmıştır. Osmanlı parlamentosunun yeniden toplandığı 23-24 Temmuz 

1908’den 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’ne veya 20 Ocak 1921 tarihli Teşkîlât-ı 

Esâsiyye Kanunu’nun neşri ya da saltanatın ilga edildiği 1-2 Kasım 1922 tarihine kadarki 

sürece de Osmanlı tarihinde II. Meşrutiyet Dönemi denmektedir. (Hanioğlu, 1989:27) 

                                                           
1
 93 harbi olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Osmanlı Devleti ağır bir bedel ödemiştir. Bu 

hezimet gerekçesiyle II. Abdülhamid anayasayı askıya almış ve meclisi de tatil etmiştir. Meşrutiyet taraftarı 

Osmanlı aydınlarının ileri gelenlerini de sürgüne göndermiştir. 30 yıl boyunca otoriter bir yönetim kuran II. 

Abdülhamid’e karşı mücadele etmek amacıyla Jön Türkler örgütlenmiş ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni 

kurmuşlardır. Jön Türk hareketi ile İttihat ve Terakki hakkında detaylı bilgi için, (Akşin, 1987). 
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Her ne kadar çok partili siyasal hayat denince, akla ilk Cumhuriyet dönemi gelse de aslında 

çok partili siyasal hayatın temelleri II. Meşrutiyet döneminde atılmış, böylece benzer siyasal 

düşüncedeki insanlar, yönetimde söz sahibi olabilmek için, kurulan partilerin çatısı altında 

organize olarak, temel hak ve özgürlükleri önceleyen çok partili parlamenter bir sistem 

kurulmuştur. II. Meşrutiyet döneminin ilk siyasal partisi İttihat ve Terakki Fırkası, ilk muhalif 

partisi ise Osmanlı Ahrar Fırkasıdır. Bu partileri daha sonra kurulan diğer fırkalar izlemiştir.  

II. Meşrutiyet döneminin çok partili siyasal hayatında kurulan diğer bir parti ise Osmanlı 

Sosyalist Fırkasıdır. Kuruluş tarihinin günü tam olarak bilinmemekle birlikte, bu partinin 

yayın organı olan İştirak Dergisinin 2 Eylül 1910 da yayımlanan 18. sayısında, bir hafta sonra 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurulacağına dair bir haber yayınlanmıştır. (Tunçay, 1967:27) 

Aynı derginin 12 Eylül sayısında yayınlanan beyannamesinde de “işte bu mesleki mübininde 

ilâ ve tervici için bir Osmanlı Sosyalist Fırkası teşekkül etmiştir” (Sayılgan, 1976:52) 

denilmektedir. Münir Süleyman Çapanoğlu, Osmanlı Sosyalist Fırkası kurucuları, “… Eylül 

sonlarına doğru hükümete bir beyanname vermiş ve tetkik edilmek üzere Örfi Harb Divanı’na 

havale…” olunduğunu belirtirken, Haydar Temür ise, “… Fırka’nın kuruluşunun 1-7 Eylül 

1910 tarihleri arasında” (Temür, 2010:67-68) olması gerektiği kanaatindedir.  Her ne kadar 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının kuruluş günü tam olarak net değilse de bu alanda yapılan 

çalışmalardan öyle anlaşılıyor ki bu Fırka, 1910 yılının Eylül ayının ilk haftasında resmen 

kurulmuştur. Böylece “Sosyalizm” ismini taşıyan ilk parti olarak Osmanlı siyasal tarihinde 

yerini almıştır. (Tunaya, 1998:247-248) 

İstanbul Nuruosmaniye de bulunan Hürriyet Matbaası’nda kurulan Osmanlı Sosyalist 

Fırkasının kurucuları arasında; İştirak Dergisinin sahibi Hüseyin Hilmi, Sosyalist Gazetesi 

sahibi Namık Hasan, Muahede Gazetesi sahibi Pertev Tevfik, İnsaniyet Gazetesinin sahibi 

İbnül Tahir İsmail Faik ve Baha Tevfik ve Suphi Bey” gibi isimler vardır. (Tunaya, 1998:278) 

Osmanlı da sosyalizm denince akla ilk gelen kişi bu fırkanın kurucu ve genel başkanı olan 

Hüseyin Hilmi’dir. 

2. Osmanlı Devleti’nde Sosyalizm 
Osmanlı Devleti’nde sosyalizm daha çok işçi hakları ve işçi sorunları şeklinde topluma 

yansımıştır. (Dumont ve Haupt, (2013) Bu anlamda ilk işçi teşekkülü olan Ameleperver 

Cemiyeti 1 Nisan 1871 tarihinde İstanbul’da kurulmuş ve yaklaşık bir yıl sonrada ilk işçi grevi 

gerçekleşmiştir. Tersanelerde çalışan 800 kadar Müslüman ve Hristiyan Osmanlı işçisi, iş 

bırakarak Sadrazama ve Cuma selamlığında Padişaha birer dilekçe verip, aldıkları ücretlerle 

geçinemediklerini, bu sebepten dolayı çocuklarının dilenmek zorunda kaldığını, bu sefalete 

bir son verilmesi için grev yaptıklarını dile getirmişlerdir. 

Avrupa’daki anlamıyla sosyalizm, Müslümanlar arasında pek karşılık bulmasa da Osmanlı 

Devleti’nin gayrimüslim Osmanlı vatandaşları arasında bir hayli taraftar bulmuştur. Sosyalist 

fikirleri ilk benimseyenler, Ermeni, Rum, Bulgar ve Yahudi Osmanlı vatandaşları olmuştur. 

1908 yılının sonlarına doğru Selanik de ki Yahudiler, Bulgar sosyalistleri ile birlikte bir 

sosyalist kulüp kurarak, Osmanlı Devletindeki bütün işçi sınıfını ortak bir sosyalist parti 

etrafında toplamak amacına yönelik çalışmalar yapıp, bir yıl sonra da dört dilde gazete 

çıkarmaya başlamışlardır. (Dumont, 1977:25–42) Diğer taraftan Bulgar sosyalistleri 1909 da 

İstanbul da sosyalizmi yaymak amacıyla bir dernek kurmuştur. Aynı yıl içerisinde Türk işçiler 

de bir işçi kulübü kurarak, Türkçe “Amele Gazetesi” ile Fransızca “Jurnal De Zuvrie" 

gazetelerini çıkarmaya başlamıştır. (Sayılgan, 1976:24-25) 

Görüldüğü üzere, Rus Bolşevik ihtilali sonrasında, Osmanlı Devleti içerisinde artarak devam 

eden sosyalist hareketler göze çarpmaktadır. Faaliyetlerini ise yayın organları aracılığıyla 

topluma ulaştırmaya çalışmışlardır. Ancak öyle anlaşılıyor ki, gayrimüslim Osmanlı 

vatandaşları arasındaki bu örgütlenme ve faaliyetlerin amacı, Osmanlı Sosyalizmine katkıdan 

daha çok sosyalizmi kendi etnik bağımsızlıkları için bir araç olarak kullanmaktır. (Aydar, 
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2015:54) Sosyalist hareketler Osmanlı toplumunda çok büyük bir ses getirememiş dolayısıyla 

da az sayıda taraftar bulmuştur. 

3. Hüseyin Hilmi ve Osmanlı Sosyalist Fırkası 

Osmanlı sosyalizm tarihinde "İştirakçi Hilmi" ya da "Sosyalist Hilmi" gibi isimlerle anılan 

Hüseyin Hilmi, Osmanlı Sosyalist Fırkasının kurucu lideri ve aynı zamanda da İştirâk 

Dergisi’nin sahibi ve sorumlu müdürüdür. (Erdem, 2012) İzmirli olduğu bilinen Hüseyin 

Hilmi’nin doğum tarihi, babasının kim olduğu ve öğrenim durumu hakkında yeterli bilgi 

henüz mevcut değildir. Baha Tevfik ile birlikte, II. Meşrutiyet'in ilanından bir yıl önce 

haftalık İzmir Gazetesi’ni çıkaran Hüseyin Hilmi, İstanbul’a geldikten sonra da sosyalizmin 

yayın organı olan İştirak Dergisi'ni yayınlamaya başlamıştır. Bu dergiyi çıkarıp yönettiği için 

kendisine “İştirakçi Hilmi” denilmiştir. 

İştirak Dergisinde yayınlanan, İttihat ve Terakki ile ilgili yazılarından dolayı bazı arkadaşları 

ile birlikte Kastamonu'ya sürülmüş, bir müddet sonra affedilerek İstanbul’a dönüp, İştirak 

Dergisini yeniden çıkarmaya başlamıştır. Bir yandan basın hayatı devam ederken, diğer 

yandan II. Meşrutiyet’in sağladığı siyasal özgürlük ortamından istifade ederek, kendi kurucu 

liderliğinde Osmanlı Sosyalist Fırkasını kurmuştur. Her ne kadar Partinin kurucularından 

oluşan bir yönetim kadrosu olsa da bu kadro zamanla dağılmış, parti Hüseyin Hilmi'nin 

yönetim ve denetiminde kalmıştır. (Sayılgan, 1968:75-76) 

Hüseyin Hilmi'nin nasıl sosyalist olduğu konusunda ise iki ilginç rivayet vardır. Bunlardan 

birincisi, Baha Tevfik, Hüseyin Hilmi ve birkaç arkadaşı birlikte sohbet ederken, Hilmi, 

“Herkes bir meslek sahibi oldu. Ben bir şey olamadım. Ne olsam acaba” diye sorunca, Baha 

Tevfik de ona, sende “Sosyalist ol be Hilmi!” der. Hüseyin Hilmi,” Nedir bu sosyalist?” diye 

sorunca da Baha Tevfik sosyalizmi kısaca açıklamıştır. Bu açıklama Hüseyin Hilmi’nin aklına 

yatınca, “Oldum gitti!” demiştir. Diğer rivayet ise, Hüseyin Hilmi babasından miras kalan 

evini sattıktan sonra, gezmek için Romanya'ya gitmiştir. Orada bir sosyalist mitingine şahit 

olmuş, misafir kaldığı pansiyon sahibesinin de etkisinde kalıp, sosyalistliği kabul ederek 

İstanbul’a dönmüştür. (Temür, 2010:74-75) Her iki iddiadan da anlaşıldığına göre aslında 

Hüseyin Hilmi sosyalizm konusunda yeterli bir bilgiye sahip değildir.
2
 

4. Osmanlı Sosyalist Fırkasının İdeolojisi 

Osmanlı toplumu, sosyalizm hakkında yeterli bir bilgiye sahip değildi. Bu toplum yapısına 

sosyalizmi anlatmak ve toplumdan taraftar bulmak, Osmanlı Sosyalist Fırkası için oldukça zor 

bir durumdu. Ayrıca sosyalizm doktrininin içinde bulunan materyalist fikirlere Müslüman 

toplumun tutumu da başından belliydi. İşte böyle bir ortamda sosyalist fikirleri, materyalist 

düşünceleri anlatmak, bu çerçevede politika yapmak ve başarıya ulaşmak, o günün şartlarında 

hiçte kolay değildi.  

Bundan dolayı Osmanlı Sosyalist Fırkası, sosyalist fikirleri dini duyguların güçlü olduğu 

Müslüman toplumunun hayatına uydurma yolunu seçerek, sosyalist düşünce ile İslamiyet 

arasında bir uzlaşma zemini arayarak, bu yönde bir politika takip etmiştir. (Tunçay, 1967:27) 

Çünkü Osmanlı sosyalistlerine göre sadece sosyalizm değil, bütün hak dinler paylaşımı 

emrederek sömürü düzenine karşı çıkmıştır. Osmanlı Sosyalist Fırkası Beyannamesi’nin 

başında ise, “ağniyanın servetinin kırkta biri fukaranın hakkıdır” Ferman-ı ilâhî”
 3

 

yazmaktaydı. (İştirak, 1910:1) Ayrıca İstirak Dergisinde Hüseyin Hilmi'nin imzasını taşıyan 

“Şura-ı Ümmete Cevap” başlıklı yazısında, sosyalizmin dine karşı bir düşünce olmadığını 

vurguladıktan sonra, İslam’ın zekât anlayışının sosyalizmdeki paylaşımcı anlayışla 

örtüştüğünü belirtmiştir. (Cerrahoğlu, 1964:4-6) Sosyalizmin aslında Hz. İsa ile başladığını, 

                                                           
2
 Tarık Zafer Tunaya eserinde şunları nakletmektedir; “… Münir Süleyman Çapan, 30 Haziran 1948 tarihli bir 

konuşmamızda, yukarı ki isimlerden söz etmişti. Hatta, Hüseyin Hilmi'nin Baha Tevfik'in etkisi altında kaldığını, 

bilgisizliğini ve "ben sosyalizm oldum" dediğini de belirtmişti.” (Tunaya, 1998:278. Dipnot 1) 
3
 “Ağniya” ganî’nin çoğuludur. Ganîler, zenginler anlamına gelir. Yani zenginlerin servetinin kırkta biri 

fakirlerin hakkıdır.  
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iddia ederek, Hz. İsa’nın da bu anlayışla hareket ettiğini vurgulamıştır. Hüseyin Hilmi, 

sosyalizmi İslam’la bağdaştırma girişimine, ulemadan biri olan Karesi Milletvekili Abdülaziz 

Mecdi Efendi'nin İştirak Dergisindeki yazısını referans olarak göstermiştir. Mecdi Efendi, 

yazılarında sosyalist olmayı, Müslüman olmanın bir gereği gibi göstermiştir.
4
 

5. Fırkanın Teşkilatlanması 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının topluma sempatik görünme çabaları halk arasında pek rağbet 

bulmamıştır. Bu nedenle de Fırka, ne İstanbul’da nede ülkenin diğer yerlerinde teşkilatlanma 

konusunda önemli bir gelişme gösterememiştir. (Tunçay, 1967:30) Sadece İstanbul’da Galata 

Sosyalist Kulübü açılmıştır. Bu kulüp, Dersaadet Tetebbuat-1 İçtimaiye Cemiyeti, Zenne 

Ceket İşleri, Şişli İsçileri, Döşemeci İsçileri, Mücellitler, Erkek Terzileri, Değirmenciler, 

Berberler, Ticaret ve Sanayi İşçileri, Bira Fabrikası İşçileri, Eczane İsçileri, Sigorta İsçileri, 

Cibali Reji İsçilerinin birleşmesi ile kurulmuştur. (Tunçay, 1967:32) 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının teşkilatlanama konusunda yeterli kadar başarılı olamamasının 

sebebi sadece toplumda ilgi ve karşılık bulamamasından değil, aynı zamanda İttihat ve 

Terakki Fırkasının yoğun bir baskı ve yakın takibine uğraması da taraftar ve sempatizanlarını 

ürkütmüş ve sindirmiştir. 

Osmanlı Sosyalist Fırkası teşkilatlanmada başarılı olamamış ancak sosyalist gündemi 

yakından takip etmekten de vaz geçmeyerek, sürekli olarak uluslararası faaliyetleri izlemiştir. 

Çünkü sosyalistlere göre sosyalizm evrensel bir davaydı bir ülkeyle sınırlandırılmazdı. 2 

Eylül 1909 (1326) tarihli İştirak dergisinin başında yazan, “Milletim Nev-i Beşerdir Vatanım 

Ruy-i Zemin, Sosyalizm Efkârının Mürevvicidir” ifadesi de bunun bir göstergesidir. (İştirak, 

1910:1) Ayrıca Fırka, ikinci enternasyonalle bağlantı içinde kalarak, Fransız Sosyalist Partisi 

ile ilişkilerini güçlü tutmaya çalışmıştır. Fransa'ya giden Osmanlı Sosyalist Fırkası genel 

başkanı Hüseyin Hilmi, Osmanlı sosyalistlerini yakından takip eden Fransız Sosyalistlerinin 

en önde gelenlerinden biri olan Jan Joures ile tanışmış ve onun önerilerini dikkate almıştır. 

Hüseyin Hilmi, sadece Fransız sosyalistleriyle değil, aynı zamanda Rus sosyalistleri ile de 

temas halinde olmuştur. (Şişmanov, 1990:51) 

6. Fırkanın Basın Alanındaki Faaliyetleri 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının en etkin yayın organı İstirak Dergisi’dir. Fırkanın kuruluşundan 

önce, 26 Şubat 1910 tarihinden itibaren haftalık olarak, Hüseyin Hilmi tarafından 

yayımlanmaya başlamıştır. 11 Haziran 1910 tarihine kadar, on alt sayısı düzenli olarak 

çıkmıştır. İştirak Dergisi’nin on yedinci sayısında İttihatçıları ağır bir biçimde eleştiren Ahmet 

Samim'in yazısı sonucu, bu dergi Divan-ı Harb-i Örfi tarafından kapatılmıştır. İştirak 

Dergisinin kapatılmasından iki ay sonra İnsaniyet Gazetesi yayınlanmaya başlamıştır. 

(Sayılgan, 1968:55) Ancak Divan-ı Harb-i Örfi’nin İştirak Dergisinin kapanma süresini yeterli 

bularak, tekrar yayın hayatına dönmesine izin vermesi üzerine İnsaniyet Gazetesi 

kendiliğinden kapanmıştır. 

1 Eylül 1910 da yayın hayatına tekrar dönen İştirak Dergisi, bir hafta sonra Osmanlı Sosyalist 

Fırkasının kuruluşunu haber vermiş ve yirminci sayısında da Osmanlı Sosyalist Partisinin 

beyannamesini yayımlayınca, İştirak Dergisi, sıkı yönetim hükümeti tarafından bir kez daha 

kapatılmıştır. (Tunçay, 1967:27) İştirak Dergisinin ikinci defa kapatılmasından iki ay sonra 

ise Osmanlı Sosyalist Fırkası, 29 Kasım 1910 da haftada iki defa olmak üzere Sosyalist 

Gazetesi adında yeni bir yayın organıyla yoluna devam etmiştir. 

Dört sayfadan oluşan Sosyalist Gazetesinin kurucuları Osmanlı Sosyalist Fırkasının yönetim 

kadrosudur. Gazete mesleğini açıklarken, Avrupa da refaha ulaşmak için fikir ve aksiyon 

mücadelesinden çekinmeyen, ölümden, bombadan asla korkmayan partilerin olduğunu ve bu 

partiler içerisinde en sağlam ve en güçlüsünün ise Osmanlı Sosyalist Fırkasının olduğu 

                                                           
4
 Mete Tunçay, Hüseyin Hilmi ile Abdülaziz Mecdi Efendi'nin yazılarını karşılaştırdığında, Hüseyin Hilmi'nin 

İslamiyet'ten faydalanmak isteyen bir sosyalist olduğu, Abdülaziz Mecdi’nin ise sosyalizmi kullanmaya çalışan 

bir Müslüman olduğu kanısına varmıştır. (Tunçay, 1967:56) 
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vurgusunu yapmıştır. (Cerrahoğlu, 1994:304) Ancak Sosyalist Gazetesi de ikinci sayısından 

sonra sıkıyönetim tarafından kapatılmıştır. Bunun üzerine sosyalistler, 1 Kasım 1910 da 

İnsaniyet Gazetesini tekrar yayımlamaya başladıysalar da bu sefer bu gazete de süresiz olarak 

kapatılmıştır. İnsaniyet Gazetesinin süresiz kapatılması üzerine 1 Aralık 1910 da Medeniyet 

Gazetesi çıkarılmaya başlamış ancak oda iki sayı dayanabilmiştir. (Sayılgan, 1968:79)  

Üzerindeki bu baskıya rağmen, sosyalist fikirleri Osmanlı toplumuna ulaştırmaya çalışan, 

yukarıda adı geçen yayın organlarının en etkilisi İştirak Dergisiydi. Bu dergideki en tahrik 

edici yazıları Baha Tevfik ile Hamit Suphi yazıyordu. İştirak Dergisinin ana başlığının hemen 

altında “Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Ondan Kopar” atasözü yer almaktaydı. İştirak 

Dergisinde yazan Baha Tevfik ve Hamit Suphi, işçi haklarını dile getirip, bu hakları elde 

edebilmenin yolu sosyalist devrimden geçtiğini, bunun için işçilerin birleşerek, birlikte savaş 

vermek zorunda oldukları vurgusunu sıkça yapıyorlardı. İştirak, tramvay ve demiryolu 

işçilerine, “Birleşin, el ele verin! Son verin bu zulme! Emekçi yoksullarında yüzü gülmelidir 

artık!”
5
 gibi çağrılarda bulunuyordu. Diğer taraftan ise İştirak, Osmanlı işçileri ve bütün 

emekçileri, Osmanlı Sosyalist Fırkasının izinden yürümeye ve kendi haklarını 

kazanabilmeleri için, Osmanlı Sosyalist Partisi saflarına katılmaya davet ediyordu. 

(Şişmanov, 1990:50-51) 

7. Fırkanın Parlamento ile İlişkileri 
Osmanlı parlamentosunda sosyalizmle ilgili ilk tartışmalar, 26 Mayıs 1909 tarihinde işçi 

sorunları ve sendikalar hakkındaki tasarı dolayısıyla olmuştur. (Tunaya, 1998:249) Ancak o 

tarihte henüz Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulmamıştır. Osmanlı Sosyalist Fırkası hiçbir genel 

seçime katılmadığından dolayı parlamentoda da temsilcisi yoktu. Ancak parlamento da farklı 

partilere mensup Bulgar ve Ermeni milletvekilleri arasında sosyalist olanlar vardı. (Şişmanov, 

1990:52)  

Az sayıdaki Ermeni ve Bulgar milletvekillerinin işçi hakları konusundaki ortak tavırları, 

dönemin basını tarafından, onların bir sosyalist grup olduğu tanımlamasına sebep olmuştur. 

Parlamentoda gayrimüslim vekillerden oluşan ve “Sosyalist Grup" olarak tanınan bu grubun 

üyeleri, meclisteki görüşmeler sırasında “Osmanlı sosyalistlerinin düşüncelerini dile getirmek 

üzere söz alıyorum” diye konuşmalarına başlarlardı. Sosyalist milletvekillerinin bir kısmı, o 

yöre halkı tarafından, bir kısmı ise, İttihat ve Terakki Partisinin desteği ile seçilip 

parlamentoya girmişlerdir. Diğer taraftan Osmanlı parlamentosunda, Hüseyin Hilmi'nin iyi 

ilişkiler kurduğu Ahali Fırkasından bazı milletvekilleri de vardı. Hatta Hüseyin Hilmi Ahali 

Fırkasının parti programının tamamını İştirâk’ın 7. sayısında yayınlayarak, Ahali Fırkasına 

yakınlığını gösterip, onların sempatisini kazanmaya çalışmıştır. (Temür, 2017:247)  

Parlamento içinde işçi sorunları ya da sosyalist düşüncelerin tartışılması gibi konulara 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının hiçbir katkısı olmamıştır. Parlamentoda milletvekili olmayan 

Osmanlı Sosyalist Fırkasına meclis içinden de katılmalar olmamıştır. Ancak, yönetimin diğer 

muhaliflere gösterdiği sertlik eleştirilirken, böylece sosyalistlerde savunulmuştur. 

8. Osmanlı Sosyalist Fırkasının Programı 

Sosyalist ideolojiye uygun bir devlet sistemi kurmayı amaçlayan Osmanlı Sosyalist Fırkasının 

programı, 2 Eylül 1910 tarihinde, İştirak dergisinin 26. sayısında yayınlanmıştır. İştirak, 1910: 

no.20) Birkaç cümlelik kısa bir giriş ve yirmi iki tane kısa maddeden oluşan parti programı, 

Fırkanın kuruluş nedenlerini giriş kısmında açıklanmaktadır. Bu açıklamada; toplumsal 

hayatın en mağdur kısmının işçiler olduğunu, işçilerin ve onlardan pek geri kalmayan halkın 

sosyal hayatını ve siyasal haklarını korumak, bu kesimlerin gelişip, ahenkli bir şekilde 

ilerlemesinin yolunu açarak, huzur ve refah seviyelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla, 

bu parti programı hazırlamıştır deniliyordu. 

                                                           
5
 "Ey Tramvaycılar, size ittihadınız, kıyamlarınız ne zarar veriyordu? Ey Anadolu Şimendiferi memurları, bir 

işaret-i teyakkuzunuz Hugnen'i derakap yumuşatmadı mı? Birlesiniz, el ele veriniz …" (İştirak, no 3, s. 36-41). 
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Osmanlı Sosyalist Fırkası parti programının birinci maddesi seçimlerle ilgilidir. Seçimlerin 

doğrudan ve genel oy usulüne göre, yani herkesin katılımı ile yapılması üzerinde durulmuştur. 

Programın ikinci maddesinde toplanma hürriyeti ve basın özgürlüğü konusu ele alırken, 

üçüncü maddesinde de idam cezasının kaldırılması gereğinin altı çizilmiştir. Dördüncü ve 

beşinci maddeler ise vergi konusunu ele almaktadır. Dördüncü maddede insanların temel 

ihtiyaçlarından alınan vergilerin her türlüsünün kaldırılacağı gibi önemi bir konuya 

değinilmiştir. Çünkü o günkü ekonomik şartlarda yaşayan Osmanlı toplumu bu konudan 

oldukça mustariptir. Beşinci madde ise “resm-i müterakki”nin kabulüne yer vermektedir.
6
 

Yani vergilerin, kişinin gelirinin miktarına göre hesaplanarak alınması ve böylece dar gelirli 

toplumun üzerindeki yükün hafifletileceği konusu üzerinde durulmuştur. Demiryolları, 

bankalar, madenler ve sigorta şirketleri millîleştirilerek, bunlar üzerindeki tekelin kaldırılacağı 

konusu altıncı maddede işlenirken, yedinci maddede ise, her Osmanlı vatandaşının ülkenin 

her tarafında seçime katılma ve seçilme hakkının olacağı garantisi verilmektedir. Osmanlı 

Sosyalist Fırkası parti programının sekizinci maddesinde ise, “tevsî‐i mezûniyet’in kabulü” 

gibi ilginç bir konu dile getirilmiştir. Yetki genişliği manasına gelen “tevsî‐i mezuniyet”, 

Osmanlı merkezi yönetiminin yetkilerinin bir kısmının ya da tamamının taşradaki yerel 

yönetimlere devredilmesi anlamını taşıyordu. Dağılma süreci içerisinde olan bir devlette bunu 

düşünmek veya uygulamak neredeyse imkânsız bir durumdu. 

Dokuzuncu, onuncu ve on birinci maddeler Osmanlı devletinin güvenliğiyle ilgili konuları 

kapsamaktadır. Dokuzuncu maddeden anlaşıldığına göre Osmanlı Sosyalist Fırkası, düzenli 

bir ordunun varlığını gereksiz görmektedir. Çünkü bu maddede, barış zamanlarında ordunun 

milislerden oluşacağını belirtmektedir. Ancak Osmanlı topraklarının bulunduğu coğrafyada 

düzenli bir ordu olmadan barışın ve istikrarın korunması mümkün değildir. Programın onuncu 

maddesinde, her türlü saldırgan amaçlı savaştan uzak durulacağı gibi yerinde bir konu dile 

getirilirken, on birinci maddede ise, hedefi ve gayesi barış ve istikrarın korunması olmayan 

hiçbir ittifaka katılmama taahhüdünde bulunulmaktadır.  

On ikinci madde, Millet Vekili seçimlerinde siyasi mücadelelerin özgürce yapılmasından 

bahsederken, on üçüncü maddede Osmanlı Sosyalist Fırkası, sosyalistliğin gelişmesi ve 

ilerlemesine faydalı olacak her türlü faaliyeti yakından takip edip, bunlara katılmayı kendisine 

bir görev olarak görmektedir. İşçi haklarını açıkça ayaklar altına alan grev ve sendika 

kanunlarının kaldıracağının belirtildiği 14 maddeden sonra, eğitim ve öğretimin bütün sosyal 

sınıflara tamamen ücretsiz olacağı gibi önemli ve gerekli bir konu on beşinci madde de ele 

alınmaktadır. On altıncı maddede ise bütün mahkeme masraflarının kaldırılması konusu 

gündeme taşınmıştır. 

Programın on yedi, on sekiz, on dokuz ve yirminci maddeleri, çalışma hayatı ve işçi soranları 

gibi oldukça önemli bir konuya ayrılmıştır. Osmanlı Sosyalist Fırkası parti programının on 

yedinci maddesinde, işçilerin haftada bir gün dinlenmesi için tatil yapılacağı dile getirilirken, 

on sekizinci maddesinde de çalışma saatlerinin maksimum sekiz saatle sınırlandırılacağı 

belirtilmiştir. On dört yaşından küçük erkek ve on altı yaşından küçük kız çocuklarının 

çalıştırılmasının yasaklanması gereğinin altının çizildiği on dokuzuncu maddeden sonra, 

yirminci maddede de bir işçi bakanlığının kurulması gibi önemli bir konu gündeme 

taşınmıştır. Yirmi birinci madde, adeta on üçüncü maddenin bir tekrarı gibidir. Çünkü 

Osmanlı Sosyalist Fırkası, bu maddede de dahili harici bütün sosyalist kongrelere katılacağını 

belirtmiştir. Son madde olan yirmi ikinci madde de ise, Osmanlı Sosyalist Fırkası, bütün işçi 

sendikalarını destekleyip, onlara maddi ve manevi yardım yapacağı taahhüdünde 

bulunmuştur. 

                                                           
6
 Vergi borcunu hesaplayabilmek için vergiye konu olan matraha (vergiye tabi tutar) uygulanan rakama vergi 

oranı denir. Vergi matrahı ne olursa olsun, vergi oranı aynı kalıyorsa buna sabit oranlı vergi tarifesi denir. Vergi 

matrahı arttıkça vergi oranı artıyorsa buna da müterakki vergi tarifesi denir. Yani bu tür vergilendirme, artan 

oranlı vergi uygulamasıdır. 
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Yukarıdan da anlaşılacağı üzere, Osmanlı Sosyalist Fırkasının parti programı, üzerinde 

düşünülüp planlanan bir programdan daha çok, alelacele bir yerlerden derlenmiş bir programı 

andırmaktadır. Her şeyden önce birer cümlelik kısa maddelerden oluşan parti programı 

hazırlanırken, konulara göre bir sınıflandırmaya tabi tutulmadığı gibi, bu manada bir sıralama 

gereği de duyulmamıştır. Bu sebepten dolayı da Osmanlı Sosyalist Fırkası parti programının 

incelenmesi sırasında konu bütünlüğünü takip etmek güçleşmektedir. Mesela birinci ve 

yedinci maddelerin ikisi de seçim konusuyla ilgili olduğu halde, bu iki madde ne 

birleştirilerek tek madde altında verilmiş, nede parti programında peş peşe sıralanmıştır. Yine 

on üçüncü ve yirmi birinci maddeler içinde aynı durum geçerlidir. Bu iki madde tek bir 

madde altında toplanabileceği gibi, bu iki madde parti programında peş peşe de 

sıralanabilirdi. Çünkü ikisi de Osmanlı Sosyalist Fırkasının, sosyalizmle ilgili faydalı faaliyet 

ve kongrelere katılmasıyla ilgilidir.  

Parti programında nasıl olacağı detaylandırılmış olmasa da on beşinci maddedeki eğitimin 

ücretsiz olması, on yedinci maddedeki işçilerin haftada bir gün dinlenmesi ve on dokuzuncu 

maddedeki çocuk işçilerin çalıştırılmasının önüne geçilmesiyle ilgili maddeler, o dönem için 

yeni ve oldukça önemli konulardır. Buda Osmanlı Sosyalist Fırkasının, bu konulardaki 

hassasiyetini ve toplumsal duyarlığını göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Ancak 

sekizinci maddedeki “tevsî‐i mezuniyet”, yani merkezi yönetim yetkilerinin bir kısmının ya 

da tamamının yerel yönetimlere devredilmesi konusu ve dokuzuncu maddedeki düzenli ordu 

yerine barış zamanında milis gücü bulundurma konusu, Osmanlı coğrafyası göz önünde 

bulundurularak, üzerinde iyice düşünülüp karar verilmiş bir konu gibi gözükmemektedir. 

Çünkü dağılma sürecinde bulunan bir devlette, yerel yönetime yetki devri yapmak ve düzenli 

bir ordu olmadan barışın ve istikrarın korunması mümkün değildir. 

9. Osmanlı Sosyalist Fırkasının Sonu 

Mahmut Şevket Paşa’nın 11 Haziran 1913 tarihinde, İstanbul Bayezid Meydanı'nda makam 

aracının içerisindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından ülkedeki bütün 

muhalefet, İttihat ve Terakki yönetimi tarafından sıkı bir kontrol ve baskı altında alınmıştır. 

Bu olay Osmanlı Sosyalist Fırkası içinde zorlu bir süreci başlatmıştır. Bu suikast olayından 

sonra parti lideri Hüseyin Hilmi ve iki yüzden fazla muhalif Sinop’a sürgüne gönderilmiştir.  

Sinop’tan Çorum’a oradan da Ankara Bala’ya sürgün edilen Hilmi ve arkadaşları, Mondros 

Mütarekesi’ne kadar basın hayatından ve siyasetten uzak kalmıştırlar. Galata Sosyalist 

Kulübü ile Selanik İşçi Kulüplerinin kapatılmasıyla birlikte de Osmanlı Sosyalist Fırkası 

adeta sahipsiz kalarak, kendiliğinden dağılmıştır. Her ne kadar Hüseyin Hilmi mütareke 

döneminde, sosyalist çevreyi kendi liderliğinde yeniden toparlamak amacıyla İdrak Gazetesi 

ile yayın hayatına başlayıp, Türkiye Sosyalist Fırkası ile de siyasete yeniden dönse de 

hedeflediği başarıyı ulaşamamış ve 1923’de Haydar adında bir kişi tarafından İstanbul’da 

silahla vurularak öldürülmüştür. (Temür, 2010:74-75) 

Sonuç ve Değerlendirme 

II. Meşrutiyet’in ilanıyla anayasal düzen yeniden tesis edilerek, Osmanlı Meclisi açılmış, 

sansürün kaldırılmasıyla birlikte de birçok gazete ve dergi Osmanlı toplum hayatına girmiştir. 

Bu durum ise toplum hayatında yeni düşüncelerin gelişmesini sağlamıştır. II. Meşrutiyetin 

getirdiği özgürlük atmosferi ve Meclisin yeniden açılması, farklı siyasi düşüncelerin mecliste 

temsilini kolaylaştırmış, böylece Osmanlı devletinde çok partili siyasi hayata geçilmiştir.  

Her ne kadar bugünkü Türk toplumunda çok partili parlamenter sistem denilince, akla ilk 

Cumhuriyet dönemi gelse de bu doğru değildir. Çünkü çok partili parlamenter hayatın 

temelleri, Osmanlı Devleti’nde, II. Meşrutiyet döneminde atılmıştır. Türk demokrasi tarihinin 

ilk siyasal partisi, İttihat ve Terakki Fırkası olurken, ilk muhalefet partisi de Osmanlı Ahrar 

Fırkasıdır. II. Meşrutiyetin siyasi partilerden biriside, 1910 Eylül ayının ilk haftasında 

Hüseyin Hilmi liderliğinde kurulan Osmanlı Sosyalist Fırkasıdır. Bu parti aynı zamanda 

Osmanlı devletinde “sosyalist” ismini taşıyan ilk partidir. 
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1910-1913 yılları arasında siyaset sahnesinde bulunan Osmanlı Sosyalist Fırkası, hiçbir 

seçime katılmamış, dolayısıyla da parlamentoda millet vekiline de sahip değildir. Ayrıca 

Osmanlı toplumu üzerinde de ciddi bir etkinlik gösterememiştir. Çalışmaları ağırlıklı olarak 

basınla sınırlı kalmıştır. Osmanlı sosyalistleri, İştirak Dergisiyle başladıkları yayın hayatlarına 

İnsaniyet, Sosyalist ve Medeniyet adlı gazetelerle devam etmişlerdir. (Gürsoy, 2013) Yayın 

faaliyetleri ve ele aldıkları konular İttihat ve Terakki’yi rahatsız ettiği için yayın organları 

yönetim tarafından sürekli kapatılmıştır. Ancak Osmanlı Sosyalistleri bu yıldırma 

politikalarına baş eğmemiş, bir yayın organı kapatılınca hemen diğerini devreye sokmuşlardır. 

Bu yayın organlarında işledikleri konular ise, ağırlıklı olarak sosyalist düşünceyi tanıtmak, 

işçi hakları ve sorunlarını gündemde tutarak, onların kendi aralarında örgütlenmelerini 

sağlamak üzerine olmuştur. 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının, sosyalizmi Osmanlı toplumuna tanıtma faaliyetleri de başarılı 

olmamıştır. Osmanlı toplumunun değer yargılarıyla, sosyalizmin değer yargıları birbiriyle 

örtüşmüyordu. Bu sebepten dolayı Hüseyin Hilmi ve arkadaşları sosyalist düşünce ile 

İslamiyet arasında bir uzlaşma zemini aramak zorunda kalmışlardır. Bu amaçla Hüseyin 

Hilmi’nin İştirak Dergisinde kaleme aldığı, “Şura-ı Ümmete Cevap” başlıklı yazısında, 

sosyalizmin dine karşı bir tutumunun olmadığını, İslam’daki zekât anlayışı ile sosyalizmin 

paylaşımcı anlayışının birbiriyle örtüştüğünü iddia etmiştir. Bu iddiasına ise, ulemadan bir 

milletvekili olan Abdülaziz Mecdi Efendi'nin İştirak Dergisindeki yazısını referans olarak 

göstermiştir. Çünkü Mecdi Efendiye göre, sosyalist olmak, Müslüman olmanın bir gereğidir. 

Osmanlı Sosyalist Fırkasının parti programı da iyi düşünülmüş, üzerinde iyi çalışılmış bir 

program olmanın çok ötesindedir. Kısa cümlelerle yazılan yirmi iki maddeden oluşan parti 

programı, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sorunlara çare olmaktan çok uzaktır. Bunun 

yanında programda konuların tasnifi ve maddelerin konulara göre sıralanmasında da sorunlar 

vardır. Mesela aynı ya da benzer konular farklı maddelerde yer almaktadır. Ayrıca programda, 

her ne kadar kendi dönemiyle ilgili önemli konuları gündeme taşınmışsa da bunların nasıl 

olacağıyla ilgili yeterli bir detay verilmemiş, kısa bir cümleyle yetinilmiştir. 

Bütün bunlara rağmen Osmanlı Sosyalist Fırkası, II. Meşrutiyet döneminin özgürlük 

ortamında, farklı konulara duyarlı bir parti olarak, çok partili hayatta yerini alıp, Türk 

demokrasi ve parlamento tarihine, varlığıyla katkıda bulunmuştur. Ancak 1908’de başlayan 

ve Osmanlı siyasal hayatına özgürlük getiren dönem, 11 Haziran 1913 de Mahmut Şevket 

Paşa’nın bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, Osmanlı Sosyalist Fırkası lideri Hüseyin 

Hilmi ve arkadaşları tutuklanarak sürgüne gönderilmiş, Osmanlı Sosyalist Fırkası ve onun 

yayın organları da sahipsiz kaldığı için kendiliğinden dağılmıştır. Hüseyin Hilmi, mütareke 

döneminde sosyalistleri Türkiye Sosyalist Fırkası çatısı altında tekrar toparlamaya çalışmışsa 

da başarılı olamamış ve kendisi de 1923’de silahla vurularak öldürülmüştür 
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ÖZET 
Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanlarının cinsiyete, doğum sırasına, ebeveyn tutumuna, 

romantik ilişkilerinin olup olmamasına, romantik ilişkiden memnuniyet durumuna, sosyal 

destek alıp almamasına, etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesi amaçlandığı bu araştırmada betimsel yöntemle yapılmış 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden 424’ü kadın (%64), 238’i erkek (%36) olmak üzere 

toplam 662 üniversite öğrencisi araştırma grubunu oluşturmaktadır. Veri toplama araçları 

olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öz-şefkat Ölçeği – Kısa Form” kullanılmıştır. Araştırma 

grubunda yer alan üniversite öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi 

formu ve ölçme aracı Google formlar aracılığı ile COVİD-19 Pandemi döneminde online 

olarak uygulanmıştır. IBM SPSS Statistics 20 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilen 

verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) 

testlerinden yararlanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda gruplar 

arasında ortaya çıkan farkın kaynağını araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi 

kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler olan sosyo-demografik değişkenlerin parametrik 

istatistiksel işlemlere uygunluğu ise basıklık ve çarpıklık katsayıları ile incelenmiştir. 

Verilerin normal dağıldığı saptanarak parametrik istatistiksel işlemlerden faydalanılmıştır. 

Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Eta kare (η2) 

değeri küçük (.01), orta (.06) ve geniş (.14) etki büyüklüğü biçiminde yorumlanmıştır. 

Araştırmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda öz şefkat 

puanlarının cinsiyete, sosyal destek alıp almamasına, romantik ilişkiden memnuniyet 

durumuna, sosyal etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk durumuna göre farklılaştığı; 

ebeveyn tutumu, doğum sırası, romantik ilişkilerinin olup olmaması durumuna göre 

farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular mevcut alanyazın 

çerçevesinde yorumlanıp tartışılmış ve araştırmacı ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öz-Şefkat, Üniversite Öğrencileri, Sosyo-Demografik Değişkenler 

 

 

ABSTRACT 
In this research, which aims to examine whether the self-compassion scores of university 

students differ according to gender, birth order, parental attitude, whether or not they have 

romantic relationships, their satisfaction with the romantic relationship, whether they receive 

social support, their participation in activities and their happiness, a relational screening 

model made with descriptive method was used. A total of 662 university students, 424 women 

(64%) and 238 men (36%), who were studying at Mersin University and voluntarily agreed to 
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participate in the study, constitute the research group. “Personal Information Form” and “Self-

Compassion Scale – Short Form” were used as data collection tools. The personal information 

form and measurement tool prepared by the researcher were applied online to the university 

students in the research group through Google forms during the COVID-19 Pandemic period. 

T-test for independent groups and one-way analysis of variance (Anova) tests were used in 

the analysis of data using IBM SPSS Statistics 20 statistical program. Scheffe test was used as 

a post hoc test to investigate the source of the difference between the groups as a result of the 

one-way analysis of variance (ANOVA) test. The suitability of socio-demographic variables, 

which are independent variables, for parametric statistical processes was examined with 

kurtosis and skewness coefficients. It was determined that the data were normally distributed 

and parametric statistical procedures were used. In addition, eta square (η2) value was 

checked to determine the effect size. Eta squared (η2) value was interpreted as small (.01), 

medium (.06) and large (.14) effect sizes. The upper limit of error margin was accepted as 

0.05 in the study. As a result of the research, it was found that self-compassion scores differed 

according to gender, social support, satisfaction with romantic relationship, participation in 

social activities and happiness. It was found that it did not differ according to parental 

attitude, birth order, whether or not they had romantic relationships. The findings obtained in 

the research were interpreted and discussed within the framework of the current literature and 

suggestions were presented for researchers and practitioners. 

Keywords: Self-Compassion, University Students, Socio-Demographic Variables 

 

1. GİRİŞ 

Bireyler yaşamlarının bazı dönemlerinde üzüntü, değersizlik ve yetersizlik gibi olumsuz 

duygu ve durumlarla baş etmeye çalışırlar. Bu dönemlerde bireylerin kendilerine yönelik 

olumsuz duygulardan kurtulabilmek, yaşamlarının olağan akışına zarar vermemek ve 

hayatlarını daha anlamlı hale getirmek için öz şefkat sistemini geliştirmeleri gerekir 

(Kirkpatrick, 2005).  

Öz-şefkat kavramını tam anlayabilmek için öncelikle “şefkat” kavramının anlamını bilmek 

yararlı olacaktır. Şefkat genellikle bir kişinin acısını paylaşmak, şefkatli olmak ise acı çeken 

bireye karşı bir duygu gelişimini ifade etmektedir (Germer, 2009). Şefkat bir bireyin diğer bir 

bireyin acısını fark etmesi ve bu acıyı dindirme arzusunu içermektedir.  Bireyin başarısız veya 

hatalı olduğu durumlarda onu anlamak, bu hataların insanlığın ortak deneyimlerinden 

olduğunu bilmek ve duygu akışına izin vermek şefkat kavramının içindedir. Öz-şefkat ise 

bireyin diğer insanlara yönelttiği şefkat duygusunu kendisini de içine alarak kullanmasıdır (K. 

Neff, 2003a; K. D. Neff, 2003b). 

Öz-şefkat; Neff’e (2003a) göre, “bireyin acı ve başarısızlık durumlarında kendini sert ve kırıcı 

bir şekilde eleştirmesinden daha ziyade, kendine kibar, nazik ve anlayışlı davranmayı; 

yaşadığı olumsuz deneyimlerin sonucunda kendini yasamdan izole etmek (isolation) yerine, 

bu durumu insanoğlunun birçoğunun yaşadığı deneyimin bir parçası olarak görmeyi; olumsuz 

olan ve kendisine ızdırap ve acı veren duygu ve düşüncelerin üstünde fazlaca durmaktansa, 

bunlarla mantıklı bir bilinçle başa çıkması” olarak tanımlanmıştır. 

Kişilerin yaşamlarını zorlayıcı durumlarla karşılaştıklarında, bu durumlarla baş 

edemeyeceklerini düşündüğünde, yaşantılarına farklı anlamlar yükleyerek yetersizlik, 

umutsuzluk ve suçluluk gibi olumsuz duygulara kapıldıkları görülmektedir (Ellis ve Harper, 

2017). Şahin’e (2009) göre, 18-24 yaş arası genç yetişkinlik döneminde bulunan kişilerin bu 

umutsuzluğa düşmesi daha muhtemel görünmektedir. Oysa ki bireyin kendi kontrolünde olan 

veya olmayan tüm yaşam olaylarını kabul etmesinin ve bu yaşam deneyimleri sırasında 

oluşan olumsuz duygular karşısında kendine olumlu telkinlerde bulunmasının kendisiyle olan 

ilişkinde ve problemlerle başa çıkmasında önemli bir başa çıkma stratejisi olduğu 

düşünülmektedir (Ellis ve Harper, 2017; Finlay-Jones, Rees, ve Kane, 2015). Öz-şefkat 
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kişilerin yaşadığı durumlar sonrasındaki duygu ve düşüncelerini sağlıklı bir şekilde 

çözümlemelerinde onlara rehberlik etmektedir. Öz-şefkatli bireyler bu olayları olumsuz olarak 

nitelendirmektense kendini kabul, ortak bir insanlık deneyimi ve nezaketle birlikte bir tecrübe 

olarak görmektedir (K. Neff, 2003; K. D. Neff, 2003; Neff, Hsieh, ve Dejitterat, 2005). 

Duyguları dengelemede, düzenlemede en etkili yollardan biri olan öz-şefkat, bireyin kendini 

olduğu gibi kabul edebilmesinde ve yaşadığı olaylar ve durumlara uyum sağlayabilmesinde de 

önemli bir yere sahiptir. Böylece birey yaşadığı olumsuz deneyim sırasında da esnek ve 

anlayışlı bir biçimde hayatına adapte olabilmektedir (Germer, 2009). 

 

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanlarının cinsiyete, ebeveyn tutumuna, doğum sırasına, 

romantik ilişki yaşayıp yaşamamasına, bu ilişkiden memnuniyet durumuna, sosyal destek alıp 

almamasına, sosyal etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığının incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada betimsel yöntemle yapılmış 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

 

2.1. Çalışma Grubu 

Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 

424’ü kadın (%64), 238’i erkek (%36) olmak üzere toplam 662 üniversite öğrencisi çalışma 

grubunu oluşturmaktadır. Çalışma grubunun demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  n % 
Cinsiyet  Kadın  424 64 

Erkek 238 36 

Ebeveyn tutumu Demokratik 168 25.4 

Otoriter 89 13.4 

Koruyucu 334 50.5 

Reddedici 

İlgisiz 

Tutarsız 

11 

18 

42 

1.7 

2.7 

6.3 

Doğum Sırası En büyük çocuk 243 36.7 

Ortanca çocuk 181 27.3 

En küçük çocuk 207 31.3 

Tek çocuk 31 4.7 

Romantik İlişki Var 232 35 

Yok 430 65 

İlişki Memnuniyet  

      Durumu 

Hiç Memnun Değilim 22 3.3 

Nadiren Memnunum 19 2.9 

Bazen Memnunum 41 6.2 

Sık Sık Memnunum 

Çok Memnunum 

83 

96 

12.5 

39.4 

Mutluluk Durumu 

 

 

Evet 434 65.6 

Hayır 228 34.4 

 

Sosyal Destek Evet  

Hayır 

308 

354 

46.5 

53.5 

 

Sosyal Faaliyet 

 

Hiç Katılmam 

Nadiren Katılırım 

Bazen Katılırım 

Sık Sık Katılırım 

Çok Katılırım 

21 

125 

280 

156 

80 

3.2 

18.9 

42.3 

23.6 

12.1 
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2.2.  Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Öz-şefkat Ölçeği – Kısa Form” 

kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan üniversite öğrencilerine araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu ve ölçme aracı Google formlar aracılığı ile COVİD-19 Pandemi 

döneminde online olarak uygulanmıştır. 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından araştırmanın alt problemleri 

doğrultusunda hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”nda katılımcıların cinsiyetlerine, ebeveyn 

tutumlarına, doğum sıralarına, romantik ilişki yaşayıp yaşamamalarına, bu ilişkiden 

memnuniyet durumlarına, sosyal destek alıp almamalarına, sosyal etkinliklere katılım 

durumlarına ve mutluluk durumlarına ilişkin demografik değişkenlere ilişkin bilgiler yer 

almaktadır. 

2.2.2. Öz-şefkat Ölçeği- Kısa Form: Öz-Şefkat Ölçeği Neff (2003b) tarafından geliştirilmiş 

olup Raes, Pommier, Neff ve Van Gucht (2011) tarafından kısa form haline getirilmiştir.  

Ölçeğin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi Yıldırım ve 

Sarı (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Orijinal formu 26 maddelik ölçek, Türkçeye 

uyarlandığı deneme uygulamasında Cronbach alpha güvenirlik katsayısı .87 çıkmıştır.  Öz-

Şefkat Ölçeği Kısa Formu (Raes, Pommier, Neff ve Van Gucht, 2011), Öz-şefkat Ölçeği’nden 

(Neff, 2003b) alınmış maddelerden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan 12 ile 60 

arasında değişmektedir. Bu araştırma kapsamında ölçeğin cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı .84 olarak hesaplanmıştır.  

2.3.  Verilerin Analizi 

IBM SPSS Statistics 20 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilen verilerin analizinde 

bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) testlerinden yararlanılmıştır. 

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda gruplar arasında ortaya çıkan farkın 

kaynağını araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Bağımsız 

değişkenler olan sosyo-demografik değişkenlerin parametrik istatistiksel işlemlere uygunluğu 

ise basıklık ve çarpıklık katsayıları ile incelenmiştir. Verilerin normal dağıldığı saptanarak 

parametrik istatistiksel işlemlerden faydalanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için 

eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Eta kare (η2) değeri küçük (.01), orta (.06) ve geniş (.14) 

etki büyüklüğü biçiminde yorumlanmıştır. Araştırmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul 

edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanlarının cinsiyete, romantik ilişki olup olmamasına, 

sosyal destek alıp almamasına ve mutluluk durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız gruplar için t testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet, Romantik İlişki Olup Olmaması, Sosyal Destek Alıp Almaması ve 

Mutluluk Durumuna Göre Öz-Şefkat Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Öz Şefkat                                            n X̅ Ss. t p 

 

η2 

Cinsiyet Kadın 424 33.11 8.07 -2.750 .004* .01 

Erkek 238 34.79 6.50    

Romantik İlişki 
Var 

Yok 

232 

430 

33.86 

33.63 

7.77 

7.48 

.360 .719  

Sosyal Destek Evet 

Hayır 

308 

354 

34.65 

32.90 

7.71 

7.37 

2.987 .003* 

 

.01 

Mutluluk Durumu Evet 

Hayır 

434 

228 

35.58 

30.17 

7.14 

7.12 

-3.601 .000* 

 

.02 

*p<.05  
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Tablo 2 incelediğinde, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre öz-şefkat puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin öz-

şefkat puanlarında erkek üniversite öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (t662 =-

2.750, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre cinsiyet değişkeninin öz-

şefkat puan ortalamalarına (η2 =.01 ) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Diğer yandan, üniversite öğrencilerinin romantik ilişki olup olmasına göre öz-şefkat 

puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, üniversite öğrencilerinin 

romantik ilişkilerinin olup olmamasına göre öz-şefkat puanlarında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t662 = 0.360 p>.05). 

Bunun yanı sıra, üniversite öğrencilerinin sosyal destek alıp almalarına göre öz-şefkat 

puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, sosyal destek alan ve almayan 

üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanlarında sosyal destek alanlar lehine anlamlı bir fark 

bulunmuştur (t662 =2.987, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre sosyal 

destek değişkeninin öz-şefkat puan ortalamalarına (η2 =.01) etkisi küçük düzeyde 

bulunmuştur. 

Ayrıca üniversite öğrencilerinin mutluluk durumuna göre öz-şefkat puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, mutlu olan ve olmayan üniversite 

öğrencilerinin öz-şefkat puanlarında mutlu olanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (t662 =-

3.601, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre mutluluk durumu 

değişkeninin öz-şefkat puan ortalamalarına (η2 =.02) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanlarının ebeveyn tutumuna, doğum sırasına, romantik 

ilişki memnuniyet durumuna ve sosyal etkinliklere katılım durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi (ANAVO) ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 
Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Öz-şefkat Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

Öz Şefkat 
   

n 

 

X̅ 

 

Ss. F p 

Anlamlı 

Fark 

 

η2 

Ebeveyn  Demokratik 168 34.91 7.41 1.259 .280      - - 

Tutumu Otoriter 89   33.56 7.79     

 Koruyucu   334 33.26 7.55     

 Reddedici 11 33.27 9.03     

 
İlgisiz 

Tutarsız 

18 

42 

32.11 

33.71 

9.68 

7.58 

    

Doğum 

Sırası 

En Büyük Çocuk 243 33.51 7.30 .809 .489      -  

 Ortanca Çocuk 181 34.45 8.06     

 En Küçük Çocuk 207 33.36 7.59     

 Tek Çocuk 31 33.32 7.58     

         

Romantik  Hiç Memnun Değilim 22 34.04 8.40 1.307 .268      - - 

İlişki  

Memnuniyet 

Nadiren Memnunum 

Bazen Memnunum 

19 

41 

33.26 

33.26 

4.85 

8.24 

    

 
Sık Sık Memnunum 

Çok Memnunum 

83 

96 

32.85 

35.33 

7.84 

7.66 

    

             

Sosyal 

Etkinlik 

Hiç Katılmam 

Nadiren Katılırım 

Bazen Katılırım 

Sık Sık Katılırım 

Daima Katılırım 

21 

125 

280 

156 

80 

31.71 

31.34 

33.15 

35.12 

37.17 

6.55 

7.63 

7.41 

7.17 

7.48 

9.280 0.00*  Daima 

Katılırım>Sık 

Sık Katılırım, 

Bazen 

Katılırım, 

Nadiren 

Katılırım, Hiç 

Katılmam 

.06 

                          *p<.05  
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Tablo 3 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin ebeveyn tutumuna, doğum sırasına ve 

romantik ilişki memnuniyet durumuna göre öz-şefkat puanlarının karşılaştırmasına ilişkin 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, üniversite öğrencilerinin öz-şefkat 

puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (F662=1.259 p>.05, F662=.809 p>.05, F662=1.307 

p>.05).  

Diğer yandan, üniversite öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılım durumuna göre öz-şefkat 

puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda 

ise, üniversite öğrencilerinin romantik ilişki memnuniyetine göre öz-şefkat puanlarında 

anlamlı bir fark bulunmuştur (F662=9.820, p<.01). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını 

araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; sosyal etkinliklere daima katılım 

gösteren üniversite öğrencilerinin öz-şefkat düzeylerinin sosyal etkinliklere daha az katılan 

üniversite öğrencilerin öz-şefkat düzeylerine göre anlamlı fark gösterdiği ve daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre sosyal etkinliklere 

katılım durumu değişkeninin öz-şefkat puan ortalamalarına (η2 = .06) etkisi orta düzeyde 

bulunmuştur. 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puanları açısından cinsiyete, sosyal 

destek alıp almamasına, etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk durumuna göre anlamlı bir 

fark bulunduğu ebeveyn tutumu, doğum sırası, romantik ilişkilerinin olup olmamasına ve 

romantik ilişkiden memnuniyet durumuna göre anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından cinsiyete göre erkek üniversite 

öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu 

alanyazındaki araştırmaları (Neff ve Vonk, 2009; Yarnel ve Neff, 2013) destekler niteliktedir. 

Bu çalışmada erkek öğrencilerin öz şefkat düzeylerinin kadın öğrencilere göre daha yüksek 

çıkmasının sebebinin kadınların erkeklere göre kendilerini daha fazla eleştirmesi ve 

kendilerine yönelik daha olumsuz yargıları olabileceği yönündeki görüşler (Leadbeater, 

Kuperminc, Blatt ve Hertzog, 1999) ile açıklanabileceği düşünülmektedir. Neff’e (2003a) 

göre kadınların öz eleştiri ve ruminasyona daha yatkın olmalarının erkeklere göre daha az öz 

şefkate sahip olmalarına neden olmaktadır.  

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından ebeveyn tutumuna göre 

anlamlı bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu alanyazındaki 

araştırmaları (Ak, 2021; Ahmed ve Bhutto, 2016) destekler niteliktedir. Ak (2021) tarafından 

yapılan araştırmada baskıcı-otoriter ebeveyn tutumu ve aşırı hoşgörülü ebeveyn tutumu ile 

toplam öz-şefkat düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından doğum sırasına göre anlamlı 

bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Eker’in (2011) çalışmasında elde ettiği bulgular 

araştırmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir. Buna karşın Yılmaz (2009) tarafından 

yapılan araştırmada ortanca çocukların öz-şefkat düzeylerinin ilk ve son çocuklara göre daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından sosyal destek alıp almamasına 

göre sosyal destek alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bu bulgusu alanyazındaki araştırmaları (Akın, 2010; Brodar, Crosskey, ve 

Thompson Jr., 2015; Jeon, Lee ve Kwon, 2016; Özyeşil, 2011) destekler niteliktedir. Jeon, 

Lee ve Kuzon (2016) tarafından yapılan araştırmada sosyal destek ile öznel iyi oluş arasında 

öz şefkatin aracı rolü tespit edilmiştir.  Yapılan başka bir araştırmada öz şefkat düzeyi arttıkça 

başka insanların davranışlarını olumsuz şekilde değerlendirmelerde düşüş olduğu ve bu 

nedenle arkadaşlardan algılanan sosyal desteğin de artış gösterdiği belirtilmiştir (Lavin, 

Goeke-Morey ve Degnan, 2020). Üniversite öğrencileri yaş itibari ile yetişkinliğe uyum 
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sürecinde olan bireylerdir. Bu süreçte uyum problemleri yaşayabilmeleri olası görünmektedir. 

Bu uyum problemleri sırasında birey kendisine yönelik olumsuz yargılarda bulanabilir, bu 

durumu sadece kendisinin yaşadığını düşünebilir veya duygularına karşı farkındalık 

kazanmakta zorlanabilir. Bu dönemde bireyin arkadaşlarından gördüğü destek bireyin 

kendisine olan yaklaşımını olumlu etkileyeceğinden öz-şefkat düzeyinde artış olacağı 

söylenebilir.  

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından mutluluk durumuna göre 

mutlu olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu 

bulgusu alanyazındaki araştırmaları (Neff ve McGehee, 2010; Neff, Kirkpatrik ve Rude,2007; 

Kirkpatrick, 2005) destekler niteliktedir. Kirkpatrick’in (2005) öz-şefkati geliştirmek için 

yaptığı çalışmada üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyleri arttıkça öz-şefkat düzeylerinin 

arttığı tespit edilmiştir. Öz şefkatin olumlu duyguları besleyen, negatif duyguları azaltan bir 

etkiye sahip olduğu alanyazında belirtilmiştir (Öveç, 2007). Bireyin mutluluk gibi olumlu 

duygular hissederken kendisine daha şefkatli ve anlayışlı davranması olası görünmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından sosyal etkinliklere katılım 

durumuna göre sosyal etkinliklere daha çok katılan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir. Alanyazında bu değişkenle ilgili herhangi bir bulguya 

rastlanmamıştır. Neff’e (2011) göre kişiler bazen acı veren yaşam deneyimleri sırasında 

kendilerine dışarıdan tarafsız bir biçimde bakamazlar ve bu acıyı sadece kendilerinin yaşadığı 

inancına kapılabilirler. Ancak bu durumun insan olmanın doğası gereği olduğunu ve herkesin 

zaman zaman acı, sıkıntı gibi duygularına kapılabileceğini ve hatalar yapabileceğini bilmek 

ortak paydaşımın bir gerekliliğidir. Bu çalışmada buna paralel şekilde sosyal etkinliklere 

katılım düzeyi arttıkça bireyin yalnızlaşma düzeyi azalacağından birey yaşadığı süreçte diğer 

insanlardan destek alarak sosyalleşeceğinden öz-şefkat düzeyinde artış olacağı söylenebilir. 

Üniversite öğrencilerinin öz-şefkat puan ortalamaları açısından romantik ilişki olup olmasına 

ve bu ilişkiden memnuniyet durumuna göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bu bulgusu alanyazındaki Bayar’ın (2019) çalışma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Bayar’a (2019) göre öz-şefkat düzeyinin romantik ilişki durumuna göre 

anlamlı olarak farklılaşmama sebebi bireyin sosyal destek kaynaklarına bu kategoride 

değerlendirdiği insanları almaması ve öz-şefkatin derin içsel değerlendirmelere ve eskiye 

dayanan bir olgu olmasından dolayı olduğu belirtilmiştir. 

Bu sonuçlardan hareketle öz-şefkate yönelik farklı araştırma modelleri kurulabilir ve öz-

şefkati geliştirmek için bireye ve ebeveynlere yönelik eğitim programları, psiko-eğitsel 

çalışmalar yapılabilir. Ayrıca yapılan çalışma sadece Mersin Üniversitesi öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılacak çalışmaların farklı üniversiteler, farklı yaş grupları ve 

farklı çalışma grupları üzerinde uygulanabilir ve öz şefkat üzerine deneysel çalışmalar 

yapılabilir. 
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ANNOTATION 

The article substantiates the relevance of the development of critical thinking in secondary 

school and shows the reasons for the difficulties in introducing technology into mass practice.  

The main purpose of the article is to show the possibility of using the media text as a basis for 

the development of critical thinking, which allows to eliminate the existing difficulties.  The 

author substantiates the possibility and necessity of working with media text at school on the 

basis of its didactic capabilities and criteria for evaluating information. 

The Criticаl Thinking Develоpment Technology was develоped by the International Reаding 

Association of the Universities of Northern Iowa and Hobаrd and William Smith Cоllеges.  

Authors of the program are Charlоs Temple, Ginny Stееle, Kurt Meredith.  This technology is 

a system of strategies and methodological receptions intended for use in variоus subject 

dоmains, types and work fоrms.  She allows you to achieve such educational results as the 

ability to work with an increasing and constantly being updated infоrmation stream in 

different fields of knowledge;  ability to express the thoughts (orally and in writing) it’s 

clearly, sure and cоrrect in relatiоn to people around;  ability to develop оwn opinion on the 

basis of judgment of variоus experiences, ideas and representations;  ability to solve 

problems;  ability indepеndently to be engaged in the training (academic mobility);  ability to 

cооperate and wоrk in a grоup;  ability tо build constructive relatiоnships with оther peоple.   

As now the schооl is urged tо bring up the frее, develоped and educated persоn оwning a 

certain subjective experiencе, capable to be guidеd in the conditions of constantly changing 

world.   

Formation of critical thinking during еxpansiоn оf the information spacе gains special 

rеlevancе.  As critical thinking in training activity understand set of qualities and the  ability 

causing high level of research culture of the student and the teacher, and also “thinking 

estimated, reflexive” for which knowledge is nоt final, but the starting pоint, reasoned and 

logical thinking, which is based on personal experience and the checked facts.  [1]  

At the heart of technology of forming critical thinking through reading the letter the theory of 

intellectual learning L.S.  Vygоtsky "... any reflection lies there is a result of internal dispute, 

as if the persоn repeated in relation to himself those fоrms and ways of behavior which it 

applied earlier to another." and also D. Dewey.  , Ge.  Piaget and L.S.  Vygotsky’s ideas about 

creative cooperation between the student and the teacher, about need for development for 

pupils an analytical and creative approach to any material. [2]   

However, in lessons  quite often it was necessary to see the missing faces of puils, to face low 

activity at a lesson, lack of interest to a subject and cultures, performance of homework and 

unwillingness to study in general. 

As it is sometimes seems that such passive relation to a subject can be owing to 

misunderstanding of tasks, inability to be guided in the textbook, to work independently with 

various sources, to find and systematize information. 

Training acts as the purposes when studying, in particular, a foreign language as that at which 

only practical knowledge, skills and abilities, and education of the personality will be the 
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contents not. It is important to form a complex media education students skills including: 

Training acts as the purposes when studying, in particular, a foreign language as that at which 

only practical knowledge, skills and abilities, and education of the personality will be the 

contents not. It is thus important to create a complex of the media educational abilities which 

are including at pupils:  

 to find required information in various sources; 

 critically to comprehend information, to interpret it, to understand an essence, an 

address orientation, the informing purpose; 

 to systematize information on the set signs;  

 to transfer visual information to verbal sign system and back; 

 to alter the volume, a form, sign system of information; 

 to find mistakes in information, to perceive the alternative points of view and to state 

reasonable arguments; 

 to establish associative and almost expedient connection between information 

messages; 

 to be able a long time (a quarter, educational half-year, academic year or other interval 

of time) to collect and systematize thematic information;  

 to be able to isolate the main thing in an information message, to cut off it from "white 

noise", etc. 

The essence of media education is clearly captured in Ya.A. Komensky's thoughts that "the 

teacher has to think of at first to make the pupil suitable for perception of education. The 

teacher before forming the pupil the manuals, at first has to awaken in the pupil aspiration to 

education, do the pupil, at least, suitable for education". Not the volume of knowledge or the 

amount of information laid in the head of the pupil, is the education purpose, and how is able 

to operate this information: to look for, in the best way to appropriate, find in it sense, to 

apply in life. Not assignment of "ready" knowledge, and designing of the who is born in the 

course of training. [3] 

I set the following purposes: 

 formation of critical style of thinking in the course of training in a foreign language for 

which are characteristic openness, flexibility, reflexivity, awareness of alternativeness 

of made decisions, abilities to understand the hidden sense of this or that message; 

 formation of abilities to be guided in information sources, to find, process, transfer and 

accept demanded information, thus to use different strategy at its processing, rejecting 

unnecessary or incorrect; to separate the main thing from insignificant in the text or 

the speech and to be able to be accented on the first;  

 inclusion of out-of-school information in a context of the general basic education, in 

system of formed knowledge and abilities. 

For successful achievement of goals I defined the following tasks:  

 to create at pupils necessary media educational skills, as necessary components of 

training of school students to life in modern information space; 

 to create necessary conditions for effective use at a lesson and after hours media 

educational potential; 

 to provide achievement of the media educational purposes at learning of foreign 

language along with achievement  

On a phase of judgment of the contents pupils: 

1. Carry out contact with new information.  

2. Try to compare this information with already available knowledge and experience.  

3. Focus the attention on search of answers to the questions which have arisen earlier and 

difficulties. 
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4. Pay attention to ambiguities, trying to raise new questions. 

5. Seek to trace process of acquaintance to new information, to pay attention to what 

draws their attention, what aspects are less interesting and why.  

6. Prepare for the analysis and discussion heard or read. 

The teacher at this stage: 

1. Can be a direct source of new information. In this case its task consists in its clear and 

attractive statement. 

2. If school students work with the text, the teacher traces degree of activity of work, 

attentiveness when reading.  

3. For the work organization with the text the teacher offers various receptions for 

thoughtful reading and reflection about the read. 

Authors of pedagogical technology of development of critical thinking note that it is 

necessary to allocate sufficient time for realization of a semantic stage. If pupils work with the 

text, it would be expedient to allocate time for the second reading. It is rather important as to 

clear some questions, it is necessary to see text information in- various context. [4] 

Phase of a reflectiоn (reflection). Robert Bustrom in the book "Development оf Creative and 

Critical Thinking" notes: "A reflection - a special type of thinking... The reflexive thinking 

means focusing of your attention. It means careful weighing, an assessment and a chоice". In 

the course of a reflection that informatiоn which was new, becomes appropriated, turns into 

own knоwledge. Anаlyzing functions of the two first phases of technology of development of 

critical thinking, it is possible to draw a conclusion that, in fact, the reflexive analysis and an 

assessment penetrate all stages of work. Hоwever the reflection on phases of a call and 

realization has other forms and functions. On the third phаse the reflectiоn of process 

becоmes a main оbjective of activity of schооl students and teаchers. 

Necessаry explanаtions. Often on a detаiled reflection practicаlly doesn't remаin to time. We 

noted thаt much attention at lessons is pаid, first of all, to a stаtement of a new mаterial. 

Schооl students didn't get used to thаt after thаt a stаge type questions can be аsked them: 

"Whаt information drew your attentiоn?", "That you did to allоcate the main ideа of the reаd 

text?" аnd to that similar. Still the propоsal of the teacher to share in cоuples or in group 

opinions about arisen on a lessоn cоurse questions can cause big cоnfusion. Answers in this 

case dоn't differ a variety and a semantic saturation. Very few peоple frоm pupils can ask 

questions of audience or to the teаcher about the arisen difficulties in assimilation of a new 

material or its interesting moments. The most part of asked questions - from the category 

explaining or factual. All this testifies that a reflection in The reflection mechanism in a mode 

of technology of development of critical thinking. 

On a reflection phase school students systematize new informatiоn in relation to 

representations already available for them, and also according to categories of knоwledge 

(concept of various rank, laws and regularities, the significant facts). Thus the combination of 

individual and group work at this stage is the most expedient. In the course of individual work 

(different types of the letter: the essay, keywords, the graphic organization of a material and 

sо on) pupils, on the one hand, make information selection, the most significant for 

understanding of an essence of a studied subject, and also the most significаnt for realization 

of the purposes set earlier individually. On the other hand, they put new ideas and information 

own into words, independently build relationships of cause and effect. Pupils remember best 

of all that they understood in own context, putting it is own into words. Such understanding 

has long-term character. When the pupil reformulates understanding with use of own 

dictionary, the personal intelligent context is created. [5] 

Along with written forms of not less impоrtant the oral reflectiоn is. J. Steel and her 

cоlleagues - authors of pedagоgical technology of development of critical thinking by means 

of reading and the letter - note that the live exchange of ideas between pupils gives the chance 
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to expand the expressive dictionary, and also to get аcquainted with various rаpresentations. 

Allowing dialogue at a reflection stage, the teacher gives the chance to see and consider 

various options of оpiniоns on the same quеstiоn. 

We noted valuе of a phase of a rеflection for devеlopment of knоwledge of pupils. In this 

context the reflection matters for tracking of rеsult of training. But the rоle of this phase fоr 

tracking of the process of training, thinking and activity process isn't less important. K. 

Rogers wrote: "... the way to be trained consists in designating the dоubts, to try to clеar not 

clеar questions and thus to come nearer to sense of new experience...". This thought helps us 

to understand an essence of reflexive training. Tracking of stages, the mechanism of the 

activity helps learning to realize methodology of educational and scientific knowledge. J. 

Stееl and her colleagues emphasize that teaching is the best when it is transparent that is when 

pupils see how educational process is developed.  

The reflection mechanism at the level of pedagogical process in a mode technology of 

development of critical thinking. 

It is impоrtant that in the course of a reflection pupils indepеndеntly cоuld estimate the way 

from representation to understanding. It is even more important that this process was carried 

out without coercion frоm the teacher.  

How the tеacher can stimulate a reflectiоn? B. Blum cоnsidered that questiоns. 
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ABSTRACT 
In this study,are presented the main trends of electronic commerce in the post-pandemic 

period both on a European level and in Romania.After a short introduction in which electronic 

commerce is defined and are specified its main forms, in the second part, a brief history of the 

evolution of electronic commerce is presented.In the third and fourth parts,are analyzed  

official statistics of electronic commerce in Europe and Romania.In the end, are presented 

brief conclusions . 

JEL classification: B10.B11, B12; 

Keywords: electronic commerce; B2B(business to business); B2C( business to consumer); e-

commerce turnover  

 

1.Introduction 

Electronic commerce refers to sales-purchase activities through remote data transmission, 

activities specific to the expansive marketing policy of commercial companies
1
.Closely 

related to e-commerce can be other electronic activities, for example serving buyers, 

delivering goods (if it is about electronic media), collaborating with business partners or 

running an organization by electronic means Electronic commerce allows the participation of 

both natural and legal persons, as well as the state or its institutions. Depending on the 

relationships between these participants, several categories of e-commerce have arisen: B2B 

(business-to-business) is an e-commerce model in which all participants are companies or 

other organizations.; B2C (business-to-consumer e-commerce model in which companies sell 

to individual buyers – natural persons C2B (consumer-to-businesses) this e-commerce model 

refers to individuals (consumers) using the Internet to sell their products or services to 

businesses and to search for sellers to bid on products or services; C2C (consumer- to-

consumer) this model refers to consumers selling directly to other consumers;E-government 

this form of electronic commerce is found in the following forms: B2G (business to 

government),G2B (government to business), G2C (government to consumer). 

2.Brief history of the evolution of the electronic commerce  

The history of electronic commerce begins in the 7th decade of the last century when, after 

the appearance of the first PC together with electronic data interchange (EDI) and electronic 

funds transfer (EFT), processes whose purpose is the speed of commercial transactions. The 

process is simplified with the emergence and progressive development of the Internet, and 

especially with its wide spread among the population and companies. In 1997, Jeff Bezos 

founded the famous online bookstore Amazon.com. His fast-growing online store earned over 

252 million dollars in the first year. Another example is the Auction Web company founded 

by Pierre Omidyar, which later became e-Bay, which earned 95 million dollars only in the 

second year of activity. Despite the fact that the end of the millennium led to the collapse of 

.com companies, the subsequent economic evolution leads to a sustained recovery of 

electronic commerce.
2
A key area was how mobile apps can play a role in the development of 

                                                           
1
 Wikipedia : https://ro.wikipedia.org/wiki/electronic-commerce; 

2
Iulia Marc-How did electronic commerce start ?1-september- 2021-https://cluj.com/articole/cum-a-

inceput-comertul-electronic; 
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B2C companies.If in the 90s and early 2000s, the software on mobile devices was limited to 

basic applications, developed by manufacturers, the years 2007 and 2008 saw an increase in 

the development of mobile applications. With the launch of the Apple Store App and the 

Android App Store (Google Play), technology companies rushed to get their products and 

services on these new platforms.With over 100 million downloads in the first 60 days of the 

App Store, companies e-commerce businesses that had previously relied on their website had 

a whole new channel to reach their audience. At the same time, in the late 2000s, the number 

of payment solution providers increased. It has opened up e-commerce not only to huge 

companies with large turnovers, but also to small businesses. With the launch of 

crowdfunding websites these types of companies have been given even more access to an 

instant customer base. It allowed them to introduce, market and sell the product before it was 

even created. Platforms like Shopify and Veeqo offer small business owners an easy, fast and 

reliable platform.They can start and run their e-commerce business efficiently. New payment 

solutions, including Square and Stripe, have enabled entrepreneurs with no prior e-commerce 

experience to sell efficiently and seamlessly online.
3
 Therefore, the development of 

information and communication technology has allowed electronic commerce to develop 

rapidly in the last decades. 

3.European electronic commerce in the post-pandemic period 

The latest trends related to the evolution of e-commerce are presented in the 2022 Report on 

European e-commerce, which was prepared by the Center for Market Perspective of the 

University of Applied Sciences in Amsterdam at the request of Ecommerce Europe and 

EuroCommerce.. The report covers 37 countries across the European continent and reveals 

data-driven insights into the current and projected size of their digital markets and consumer 

trends in internet usage and online shopping.According to it, Western Europe is the strongest 

region in terms of sales made through B2C e-commerce, holding 63% of the total recorded in 

2021. 

Southern Europe follows in second place with only 16% of total sales, while Central Europe 

and Northern Europe come in third and fourth (10% and 9% respectively) and Eastern Europe 

(2% ) in last place.In absolute figures, Western Europe's online sales value amounted to 450 

billion euros in 2021, while in Southern Europe it amounted to 118 billion euros and Central 

Europe to 70 billion euros.Northern Europe was right behind Central Europe with €67 

billions, followed by Eastern Europe with sales amounting to €14 billion.Other findings show 

that in 2021, 73% of Europe's online population bought online, down slightly by 1% from 

2020.According to national e-commerce associations cited in the report, the decline is smaller 

than expected, and in some markets online shopping has continued to grow.For the first time, 

Northern Europe recorded the highest share of online shoppers at 86% of internet users in 

2021.Northern Europe is followed by Western Europe with 84% and Central Europe with 

75%. In Eastern Europe, 46% of internet users have shopped online.
4
 

According to the GPeC Ecommerce 2021 Report, at the European level, according to 

Eurostat a third of all European online shoppers made up to 5 purchases in the last 3 months, 

while 15% of them bought online more than 10 times. People in the age group 25-54 years 

buy online most often: 6 to 10 purchases (17%) and even more than 10 purchases (18%) made 

in the last 3 months.Young people (16-24 years) and seniors (55-74 years) generally limit to 

1-2 online purchases in the last 3 months. According to Eurostat, 4 out of 10 online shoppers 

have spent between 100 and 500 euros on internet purchases in the last 3 months. 

                                                           
3
 https://business.com.ro/The history and evolution of electronic commerce ; 

4
 Craciun Denisa –E-commerce 2021: Half of Eastern European online sales recorded in Romania; 

thursday, June 30, 2022 https://www.startupcafe.ro/afaceri/comert-electronic-2021-vanzari-online-europa-de-est-

romania.htm; 
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According to this study, 63% of European online shoppers stated that they did not encounter 

any problem or difficulty when buying on the Internet. The percentage is decreasing 

compared to 71%, which was recorded in 2020.
5
 

The main reasons why European consumers did not buy online were: 

• 18% – prefer offline shopping (to see the product before or out of habit); 

• 14% – they did not need to buy online; 

• 6% – have concerns about the security of payments or personal data; 

• 5% – consider that they do not have the necessary skills to buy online; 

• 5% – they have concerns regarding the return of the goods and the recovery of the money 

paid; 

• 3% – have concerns about delivery costs; 

• 3% – have concerns about the reliability or speed of delivery services; 

32% of european consumers buy online from stores abroad (cross-border), increasing by two 

percentage points compared to 2020, a fact that demonstrates the appetite for shopping on a 

single European market, outside the geographical limits of each state. 

4.Electronic commerce in Romania in the post-pandemic period 

In 2021, in Romania, the turnover of e-commerce was estimated at 6.2 billion euros, up 11% 

compared to 2020, according to a report covering 37 countries on the European continent. 

The online commerce sector in Romania, in 2022, is estimated to reach up to 7 billion euros, 

an increase of 13%, according to the 2022 European E-Commerce Report. 

In 2021, the sales made in Romania represented almost half of the total made in Eastern 

Europe, estimated at 14 billion euros. 

With a 13% growth at the european level in 2021, up to 718 billion euros, e-commerce has 

become more anchored in the economy and society, after during the COVID-19 pandemic it 

represented for many buyers the main source of supply, according to the report . 

According to 2Performant statistics, the average value of online transactions increased 

slightly in 2021 compared to 2020 for both desktop and mobile purchases. 

On average*, in 2021 Romanians spent 66.67 euros for online purchases made from the 

desktop, compared to 61.5 euros in 2020. 

In the case of mobile phone transactions, the value of the average basket was 46.47 euros in 

2021 compared to 43.5 euros in 2020. 

*The average values above do not include VAT and an average annual exchange rate of 1 

EUR = 4.9204 lei for 2021 was calculated. 

The average order on desktop remains higher than on mobile, which indicates that Romanians 

make more important purchases in terms of price on desktop. 

Overall, the average order increased across most product categories with the exception of toys 

and baby products and pharmaceuticals where there were very slight decreases on both 

desktop and mobile. 

Invariably, across all product categories the average order is higher when the transaction is 

made from desktop compared to tablet or mobile. 

Even though the average transaction value is lower on mobile than on desktop, the number of 

online orders made from mobile phones is significantly higher than the number of transactions 

made from desktop, and the difference widened in 2021 compared to 2020. 

Thus, 69.8% of all transactions were made from mobile, up from 65.6% as recorded in 2020. 

The difference of 30.2% represents transactions made from desktop. 

In general, where detailed documentation of product specifications is required or their price is 

higher or several similar products are compared, the share of mobile transactions tends to 

decrease in favor of desktop. 

                                                           
5
 https://www.gpec.ro; 
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On the other hand, when it comes to impulse purchases, which do not necessarily require a  

documentation of the product or a long time in making the purchase decision, romanians buy 

online mainly from their mobile phone. 

The traffic of romanian online stores is generated in proportion to 75.5% by mobile devices, 

increasing from 71.9% in 2020. In the case of established online stores consulted by GPeC, 

the traffic generated by mobile phones even reaches 85%. 

And from a value point of view, mobile exceeds desktop: in total, 61.7% of the value of 

online transactions in Romanian e-commerce comes from transactions carried out on the 

phone and only 38.3% from the desktop, even if the average value of  a transaction is lower 

on mobile than on desktop. The percentage is increasing compared to 2020 when 57.4% of the 

value of e-commerce transactions was generated from the mobile phone
6
. 

According to the data provided by eMAG for GPeC, at the end of December 2021, approx. 

29,000 active online merchants, up significantly from 23,000 in December 2020. 

According to data provided by FAN Courier to GPeC, the number of e-commerce deliveries 

increased by an average of 12% in 2021 compared to 2020. 

For FAN Courier, the month with the highest number of shipments was November 2021 with 

a total of 7,250,000 shipments, and February 2021 was the month with the lowest number of 

shipments, respectively 4,750,000. Historically, the trend has been maintained in recent years, 

even if the figures are different (increasing) from one year to another. 

On Black Friday (November 2021), the number of deliveries increased by 15% compared to 

Black Friday 2020 reaching approx. 4,700,000 shipments made by FAN Courier for this event 

alone.During 2021, market research company iSense Solutions conducted quantitative 

research on a sample of 3,138 respondents, Internet users between the ages of 18 and 60 

years, representative sample at urban level. 

In addition to domestic online stores, 22%* of respondents also purchased from online stores 

in China during the past year, down from 27% in 2020. Also, 21%* shop from mainland 

stores European and only 5%* from US stores (*multiple answer question). 

 

The main reasons why Romanians choose to buy from abroad are (multiple answer question): 

• 85% – better prices 

• 24% – products that are not available in Romania 

• 15% – the perception that stores are more reliable than those in Romania 

Before placing an order, 53% of all respondents to the study actively look for reviews about 

the online store they are going to buy from
7
. 

All this information denotes an upward development of electronic commerce in the post-

pandemic period. 

5. Conclusions 

Trade, as an economic activity, existed long before the development of the market economy 

system. Developed in the last decades, electronic commerce represents the modern way of 

carrying out commercial exchanges. It has multiple advantages for companies, for consumers 

and for the whole society. For companies: expanding into international markets by providing 

services and performance; reducing the cost of creating, processing, distributing, storing and 

retrieving information, until now based on paper, by creating an attractive website with the 

function of a virtual store. Personalized websites, shopping suggestions and personalized 

special offers can to some extent substitute traditional face-to-face interactions; create the 

possibility to shape products and services according to the needs of buyers and simplify 

procedures; lower communication costs. For consumers: gives consumers more choice of 

products and prices, anytime; consumers are given certainty of value. sellers can achieve this 
                                                           
6
 https://2performant.com; 

7
 https://www.gpec.ro; 
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by offering a product or product line that attracts potential customers through competitive 

pricing, just as in non-e-commerce; allows for quick delivery of products and/or services (in 

some cases); consumers can receive relevant information within seconds, not days or weeks; 

ensuring consumers are motivated to buy and, if necessary, return. Promotional sales may 

involve coupons, special offers or discounts. Links from other websites and affiliate 

advertising programs may also be helpful; make it possible to participate in virtual auctions; 

encourage consumers to buy. Internet merchants can provide this kind of help through 

extensive comparative information and good search facilities; Allowing consumers to interact 

with other shoppers in electronic communities and compare experiences; Leaving customers 

to help themselves. Providing a self-service site that is easy to use without assistance can help 

with this; Facilitates competition, which results in lower prices. Familiarizes consumers with 

technology and keeps them up to date with the latest developments. Romania represents a 

pole of development of e-commerce in Europe. In the post-pandemic period, there is an 

increase in online sales. A solution for maintaining this trend is for online stores to take 

advantage of the single European market as much as possible and start to sell to consumers 

located outside the country's borders, either through marketplace-type platforms, or by 

locating your own website in other countries. Other directions to follow are the adaptation and 

improvement of legislation in the field, the upgrading of institutional infrastructure, a culture 

of digitization, etc. 
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ABSTRACT 

This report has overviewed and discussed potential applications of biological processes for 

CO2 fixation with generation of value-added products. Despite achieving some progress, 

there is still a need for finding suitable processes or microbial strains for CO2 mitigation. For 

instance, the productivity of microbial CO2 sequestration should be more than 3- fold higher 

than traditional CO2 technologies, which seems to be a daunting goal with current methods. 

Thus, the combination of industrial processes with microbial CO2 mitigation can be 

sustainable and economically viable for reduction of CO2. 

 The metabolism of CO2 conversion by algae and photosynthetic processes can be equally 

viable as chemical and electrochemical technologies. Furthermore, market analysis and 

commercialization need to be further discussed by considering the real field application. Bio 

electrochemical CO2 conversion and photo biological processes for value added product 

synthesis seems to be an economical and sustainable approach toward future technological 

development and commercialization. However, integration of suitable CO2- converting 

processes with CO2-generating processes helps for the development of a CO2-based bio-

refinery that may lead to carbon-neutral industrialization.  

This report has overviewed and discussed potential applications of biological processes for 

CO2 fixation with generation of value-added products. Despite achieving some progress, 

there is still a need for finding suitable processes or microbial strains for CO2 mitigation. For 

instance, the productivity of microbial CO2 sequestration should be more than 3- fold higher 

than traditional CO2 technologies, which seems to be a daunting goal with current methods. 

Thus, the combination of industrial processes with microbial CO2 mitigation can be 

sustainable and economically viable for reduction of CO2. 

 The metabolism of CO2 conversion by algae and photosynthetic processes can be equally 

viable as chemical and electrochemical technologies. Furthermore, market analysis and 

commercialization need to be further discussed by considering the real field application. Bio 

electrochemical CO2 conversion and photo biological processes for value added product 

synthesis seems to be an economical and sustainable approach toward future technological 

development and commercialization. However, integration of suitable CO2- converting 

processes with CO2-generating processes helps for the development of a CO2-based bio-

refinery that may lead to carbon-neutral industrialization.  

Key Words:  Carbon dioxide, Microalgae, Spirulina, bioreactor, 
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INTRODUCTION: 

According to climate scientists worldwide, global warming and the inevitable climate change 

can lead to severe catastrophic (sudden damage) disasters.  The only way to avoid this is to 

reduces green house gas and carbon dioxide(Co₂)emissions  According Intergovernmental 

Panel on Climate  Change(IPCC), The global temperature rise must be limited to 1.5°C.To 

achieve this, current CO₂ emissions must drop by 50% by 2030 and reach net zero by 2050.g 

to the Intergovernmental Panel on Climate  

DIFFERENT CABON CAPTURE TECHNOLOGY AVAILABEL METHOD 

• Co₂ capture: 
Adsorption: CO2 capture using solid adsorbent such as activated carbon, zeolite, 

Na2CO3, CaO  

CO2 capture using metal–organic frameworks (MOFs) 

.    Chemical adsorption:  
Based on chemical absorption and desorption. CO2 dissolved/captured chemical solvents, 

such as monoethanolamine (MEA), amine and potassium hydroxide (KOH) 

Membrane technology: Separation of CO2 from the main stream by passing through a 

membrane that acts as a filter with selective permeability. 

Usually polymeric membranes are used 

Cryogenic separationConsecutive refrigeration and condensation of gas mixture at 

different condensation temperatures to separate CO2  

• Co₂ storage: 
Geological sequestration: Injection of CO2 into deep geological reservoirs, depleted 

oil/gas wells, and coal seams 

ceanic injection:Injection of CO2 into deep ocean  

.  BIOLOGICAL Co₂ capture 
Forestation: A forestation, reforestation, and the farming of crops and livestock  

Oceanic fertilization: Fertilizing oceans with iron and other nutrients prompting 

increased carbon dioxide uptake by the phytoplankton’s  

Microalgae based carbon capture and utilization: Bioconversion CO2 into biofuels 

and other valuable products via photosynthesis  

Method: 

CO₂Capture by Microalgae 

 

The term “Microalgae” is generally used for both prokaryotic blue green algae 

(cyanobacteria) Spirulina and eukaryotic microalgae including green algae, red algae, and 

diatoms. 

 Microalgae are being sought as alluring bio factories for the sequestration of Co₂ and 

simultaneous production of renewable biofeuls, food, animal and aquaculture feed products 

and other value added products such as cosmetics, nutraceuticals, pharmaceticals, 

biofertilizers bioactive substancese Ryan, 2009, Harun et.al. 2010) 

Microalgae possess strategies, well known as CO2 concentrating mechanism (CCM) for 

efficiently photosynthesizing by acquiring inorganic carbon even from very low atmospheric 

CO2 concentrations (Whitton, 2012). These microorganisms surpass other feedstocks in terms 

of their abilities to flourish in extreme environments and simple yet versatile nutritional 

requirements. Microalgae do not require arable land and are capable of surviving well in 

places that other crop plants cannot inhabit, such as saline-alkaline water, land and wastewater 

(Searchinger et al., 2008; Wang et al., 2008). Furthermore, microalgae can be fed with 

notorious waste gasses such as CO2 and NOx, SOx from flue gas, inorganic and organic 

carbon, N, P and other pollutants from agricultural, industrial and sewage wastewater sources 
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so as to provide us with opportunities to transform them into bioenergy, valuable products and 

forms that cause least harm to the environment (Chisti, 2007; Hu et al., 2008; Pires et al., 

2012; Singh and Thakur, 2015). The uncomplicated cellular structures and rapid growth of 

microalgae endow them with CO2 fixation efficiency as higher as 10–50 folds than terrestrial 

plants (Li Y. et al., 2008; Khan et al. 

 

 Six commercially developed microalgae for food and feed supplements  

 

BGA-Spirulina, Red algae: Dunaliella, Green algae: Haematococcus, Green 

algae:Chlorella, Marine algae: Schizochytrium, BGA Aphanizomenon  

 

• B

 
Spirulina Vitamin Content 

 
 

 
Photos: The locations in cities of INDIA Where the emulsion of Carbon dioxide major areas  

 

Recently, many research studies have come up showing the positive impact of growing 

microalgae under high concentrations of Ci in the form of pure gaseous CO2, real or simulated 

flue gas, or soluble carbonate (bicarbonate), reporting increased carbon bio-fixation and 

biomass productivity (Ho et al., 2010; Sydney et al., 2010; Yoo et al., 2010; Tang et al., 2011; 
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Singh et al., 2014; Aslam et al., 2017; Kuo et al., 2017). Detailed information can be found in 

elaborated reviews by Lam et al. (2012); Cheah et al. (2015); Thomas et al. (2016); 

Vuppaladadiyam et al. (2018). The fate of the supplied carbon can end up in making skeleton 

for lipids, proteins, sugars and pigments (Sydney et al., 2010).  

Despite such remarkable potential, the production of microalgae for low- value bulk products, 

such as proteins for food/feed applications, fatty acids for nutraceuticals or bulk products such 

as biofuels, is heretofore, not economically feasible (Williams and Laurens, 2010; Zhou et al., 

2017). Recent technoeconomic analyses and life-cycle assessments of microalgae-based 

production systems have suggested that the only possible way of realizing the potential 

production is to completely use the biomass in an integrated biorefinery set-up wherein every 

valuable component is extracted, processed and valorized (Chew et al., 2017). 

Urban photo-bioreactor that uses microalgae to perform photosynthesis and remove the same 

amount of CO2 as two ten-year-old trees. 

Sustainable design that confronts the effects of climate change comes in many forms. From 

bio-receptive concrete that grows moss on its own to vertical urban forests that redefine what 

organic architecture could look like, sustainable design is all around us and provides varying 

degrees of mitigation against the threat of climate change. 

Designers find a unique challenge in creating sustainable infrastructure in urban areas, where 

green spaces are few and far between. Taking an atypical approach to climate change design,  

developed 

 An urban photo-bioreactor that’s used for CO2 fixation and O2 production. 

 A photo-bioreactor is essentially a vessel that uses a light source, such as natural sunlight, to 

cultivate phototrophic microorganisms that produce biomass. Created and designed  

Is a photo-bioreactor teeming with microalgae to sequester carbon and perform 

photosynthesis to produce oxygen. 

Vessel carries a total of 800 liters of water, allowing the photo-bioreactor to remove 

analogous amounts of carbon dioxide as two 10-year-old trees or 200 square meters of green 

space. Operable even during the cold months of  winters,  

 Only requires a light source for the naturally photosynthesizing microalgae to execute the 

same carbon-capturing role as trees in urban spaces that typically lack green spaces. 

Configured like small urban meeting spaces, stations could be outfitted with outlets for city 

residents to charge their devices,come dark, transforms into a neon-green light to guide 

residents through the streets. 

An integrated bench space turns into a social hub for city residents to gather and feel 

encouraged to keep fighting climate change.  

 

 

 

 

 

94

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye

https://www.yankodesign.com/category/sustainable-design/


 
                                                                                                                       

Curtasy internet 

 

 

Although many have reported successful utilization of microalgae biomass for the production 

of bioproducts within a biorefinery framework, the economic feasibility is unrealized and the 

microalgae biorefinery is way much expensive (’t Lam et al., 2017; Zhou et al., 2017). To 

attain feasibility and sustainability, 

Both upstream processing (USP) and downstream processing (DSP) need to be efficiently 

simplified and integrated. The efficiency of the USP is determined by microalgae strain 

selection, nutrient supply (CO2, N, and P) and culture conditions (temperature, light intensity) 

(Vanthoor-Koopmans et al., 2013). Whereas, the constraints at the DSP level are mainly 

characterized by harvesting, cell disruption, and extraction methods. DSP, specifically 

harvesting accounts for 20–40% of the total production costs and for a multi-product 

biorefinery, the cost increases to 50–60% (’t Lam et al., 2017). 

Bioprospecting suitable microalgae is a crucial but time intensive step, high throughput 

screening techniques like 96- well micro plate swivel system (M96SS) have made processing 

upto 768 microalgae samples at the same time,   possible (Han et al., 2012; Zhou et al., 2017). 

Microalgae production strains can be improved by induced acclimation through manipulation 

of various environmental stresses (Chen et al., 2017; Schüler et al., 2017).   Aslam  . et.   al.,   

(2017)   showed that mixed diverse community of microalgae, dominated by Desmodesmus 

spp., could be adapted over a time of many months to survive in 100% flue gas from an 

unfiltered coal- fired power plant containing 11% CO2. Carbohydrate and starch accumulation 

in Chlorella sp. AE10 was improved by a two staged process wherein the CO2 concentration, 

light intensity, nitrogen concentration was changed drastically and cells were diluted at onset 

of 2nd stage resulting in a 42% increase in carbohydrate accumulation (Cheng et al., 2017). 

Besides stress manipulation and acclimatization, desirable traits of the microalgal strains can 

be effectively improved by genetic and metabolic engineering/synthetic biology. Lately, 

genome editing tools such as Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – 

CRISPR associated protein 9 (CRISPR-Cas9) and Transcription Activator-Like (TAL) 

Effector Nucleases (TALEN) are being used in microalgae gene alterations.  
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Moreover, gene- interfering tools, such as CRISPR-dCas9, micro RNA (miRNA), and silence 

RNA (siRNA) are being explored to alter the gene expression unlike gene modification. 

Synthetic biology engages the use of “biobricks” to create artificial regulatory pathways that 

can control a desired cellular trait by modifying the metabolism. Interchangeable units such as 

promoters, ribosome- binding sites (RBS), terminators, trans-elements and regulatory 

molecules serve as the biobricks. Recent developments in microalgal genetic and metabolic 

engineering can be found in detailed reviews by Ng et al. (2017) and Jagadevan et al. (2018). 

Recently, Yang et al. (2017), genetically engineered the calvin cycle of Chlorella vulgaris 

enhancing its photosynthetic capacity by 1.2-fold, by introducing the cyanobacterial fructose 

1,6-bisphosphate aldolase, guided by a plastid transit peptide. Kuo et al. (2017), screened an 

alkali-tolerant, Chlorella sp. 

Large scale microalgae cultivation and nutrient supply pose huge economic burden. In this 

context emphasis is being laid on biofilm based attached cultivation rather than aqua- suspend 

methods that have massive water requirement, low biomass productivity, energy intensive and 

cannot be easily 

Scaled up (Kesaano and Sims, 2014; Wang et al., 2017). Microalgae production using 

wastewater from industrial, agricultural and sewage sources is a promising way to reduce the 

ecological footprints substantially (Pires et al., 2012; Singh and Thakur, 2015). Digestates, 

effluents from biogas production units and AD (containing concentrated nutrients including 

nitrogen in the form of ammonia, potassium, phosphorous, sulfur, and recalcitrant   organic   

substances), are   also   being    used    in    microalgal    cultivation    systems. A recent 

elaborated review has been done by Koutra et al. (2018). 

Microalgae based carbon capture technologies are certainly promising but their successful 

implementation is still to be realized. Recent advances and breakthroughs in bioprospecting 

new strains, innovation in culture strategies and process optimization are certainly making us 

optimistic about the future of microalgal biorefinery. But, the prospects of successful 

commercial deployment lie in unsophisticated innovations in DSP, particularly harvesting, 

cell disruption and extraction, which can actually cut down the costs at a biorefinery level, 

along with process integration. Lastly, the vast data gathered through economics and labeling 

analysis needs to critically and holistically studied to gain in depth knowledge of the 

microalgal CCM, biosynthetic pathways and stress mediated responses ensuing the creation 

avant-garde strains and metabolic circuits via genetic/metabolic engineering approaches, that 

can revolutionize the whole microalgal biorefinery concept. 

The main DSP unit operations are harvesting, cell disruption and extraction. Centrifugation is 

the most efficient (>95% efficiency) method for harvesting microalgae. However, being very 

cost intensive, it is not suitable for large scale systems. Flocculation is a low-cost alternative. 

Cationic chemical flocculants and polymeric flocculants are generally used (Brennan and 

Owende, 2010), but can negatively affect the toxicity of the biomass and output water (Ryan, 

2009). Zhou et al. (2012) reported a novel fungi assisted bioflocculation technique, in which a 

filamentous fungal spores were added to the algal culture under optimized conditions and the 

pellets were formed after 2 days that can be harvested by simple filtration. Attached culture 

can also make harvesting simple (Wang et al., 2017). Conventional disruption methods like 

bead beating, homogenizers, heating, applying high pressure and chemicals or enzymes for 

lysis is costly and pose risk of loss of desired multi products in biorefinery concept. Physical 

disruption by pulsed electric field (PEF) is a promising alternative technology as it is a low-

shear technology that operates on low temperature and can aid the extraction of hydrophobic 

constituents of the biomass (Goettel et al., 2013; ’t Lam et al., 2017). In the case of extraction 

technologies, ionic liquids (ILs) appear to be promising as they are advantageous over 

conventional solvents. ILs are organic salts that are non-volatile at room temperature. Also, 
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they can be used for extraction of hydrophilic proteins. Imidazolium-based ILs have been 

successfully used for cell. 
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ABSTRACT  

Pharmaceutical drugs enter the aquatic setting as a consequence of inadequate eradication 

within the primary filtration in sewage treatment operations. Owing to their potential to 

induce detrimental outcomes, the prevalence of potent bioactive substances in the ecosystem 

is of utmost relevance. Additionally, antidepressants can go through several processes that 

result in the development of new intermediates that may be more lethal than the primary 

substance. In the context of these implications, Fluvoxamine and Fluoxetine, two commonly 

prescribed antidepressants, were tested in various freshwater samples collected from Lake 

Zuzuwadi, Hosur dt., Tamil Nadu, using stationary phase extraction (SPE) and high-

performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS). Over two 

years, the persistence and removal efficacy of these drugs, as well as their seasonal 

fluctuation, in the lake were evaluated. The most frequently measured residues in the 

collected water samples were fluoxetine, implying that they might be used as pollution 

biomarkers of the water habitats in the study region. Fluoxetine was found in water samples at 

concentrations of 0.9 ± 0.01 ng/L and fluvoxamine at 0.39 ± 0.03 ng/L during the summer. 

The surge of stormwater during the monsoons and post-monsoons must have contributed to 

the decrease in concentrations. Drug quantities were substantially higher in the winter season, 

particularly for fluvoxamine, most likely due to slowed breakdown caused by lower 

temperatures and decreased daylight. Both medications were discovered to be persistent as 

parent components or degraded metabolites, posing a hazard to the freshwater ecosystems. 

Hence, it is crucial to continuously monitor the drugs in the lake to study hazards to other 

aquatic organisms that are not the intended targets. 

Keywords: Lake Zuzuwadi; Fluvoxamine; Fluoxetine; antidepressants; freshwater 
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ABSTRACT  

This research determines the pro-entrepreneurial attitudes, pro-entrepreneurial subjective 

norms, perceived behavioral controls, risk-taking tendencies, and competitiveness to forecast 

entrepreneurial intent of business students in India, a developing economy. A sample of 481 

business management students from Indian universities and colleges was used to observe the 

influence of behavioral factors along with contextual factors on students’ entrepreneurship 

intent. This results show that that behavioral factors, like outlook toward entrepreneurship, 

perceived behavioral control, and subjective norms toward entrepreneurship appreciably 

impact the entrepreneurial intent of management students. The study validates that intention is 

a significant factor in the decision to create a novel enterprise. Findings also highlight that 

positive image of entrepreneurs and access to finance has an influence on entrepreneurial 

intention. The results recommend that if management students in India are deficient in their 

self-belief to create new company, then training/ education should be imparted to develop 

their entrepreneurial skills.  

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial intent, Pro-entrepreneurial attitudes, Subjective 

norms, Theory of planned behavior   
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ÖZET 

Bireyler birbirine benzer birçok özelliğe sahip olsa da her birey benzersizdir. Doğuştan gelen 

fiziksel veya zihinsel farklılıklar, sonradan bir kaza yada hastalıkla oluşmuş farklılıklar, 

yaşlılığa bağlı yada hamileliğe bağlı fiziksel farklılıklar vs. Bu farklıların bazıları kişilerin 

günlük hayatlarında bazı zorluklarla karşılaşmalarına sebep olabilmektedir. Çevre 

düzenlemeleri veya eşyaların tasarımları genellikle çoğunluğa uygun olarak tasarlanmaktadır 

ve çoğunluktan farklılaşan insanlar bu tasarımlardan yararlanırken engellerle 

karşılaşabilmektedir. Evrensel Tasarım bu engellerin en aza indirilmesini ve tüm insanların 

mekan yada eşyaları zorlanmadan kullanabilmelerini amaçlamaktadır. Evrensel tasarım daha 

sonralarda eğitim ortamlarına da uyarlanarak öğrenmede evrensel tasarım kavramı 

oluşturulmuştur. Eğitim ortamlarında farklı yetenek, zeka, öğrenme stili veya kültüre sahip 

öğrenciler bir arada eğitim görürler. Bu farklılaşmalara daha birçok özellik açısından 

bakılabilir. Öğrenmede evrensel tasarım bu farklılıklara rağmen eğitim ortamının tüm 

öğrenciler için daha erişilebilir hala getirilmesini amaçlamaktadır. 

Bu araştırma psikolojik danışmanların Öğrenmede Evrensel Tasarıma ilişkin görüşlerini 

belirlemeyi ve rehberlik çalışmalarının ÖET’ nin uygulanabilirliğine katkısını 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma nitel bir araştırma olup olgubilim deseninde 

tasarlanmıştır. Araştırmanın verileri 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin çeşitli 

illerinde görev yapan 21 rehber öğretmen/ psikolojik danışmanın katılımıyla elde edilmiştir. 

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu olan Öğrenmede Evrensel 

Tasarım Uygulamalarına Yönelik Öğretmen Görüşleri formu kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmada çoğu katılımcı 

Öğrenmede Evrensel Tasarımı, bireysel farklılıklara uygun, fırsat eşitliği sağlayan, başarı 

artışını destekleyen bir tasarım olarak pozitif yönde değerlendirmişlerdir. Bazı katılımcılar 

okullarında uygulanabilirliğinin düşük olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada katılımcılar 

farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrenciler için; çeşitliliği sağlama çalışmaları ve bireysel 

çalışmalar yaptıklarını; öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik, öğrenci odaklı çalışmalar ve 

işbirliği çalışmaları yaptıklarını; farklı kültürde öğrencilerine yönelik olarak, farklılık odaklı 

çalışmalar ve benzerlik odaklı çalışmalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Okullarında farklılıklara 

yönelik yapılan çalışmalar için katılımcıların çoğu pozitif görüş bildirirken bazı katılımcılar 

negatif görüş bildirmiştir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında psikolojik danışmanların yaptığı 

çalışmaların ÖET’ nin uygulanabilirliğine katkı sağladığı söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Evrensel Tasarım, Öğrenme, Psikolojik Danışman 
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ABSTRACT 

Individuals have many similar characteristics, each individual is unique. Such as congenital 

physical or mental differences, differences caused by an accident or disease later, or physical 

differences due to old age or pregnancy etc. These differences can cause people to encounter 

some difficulties in their daily lives. Environmental arrangements or designs of goods are 

usually designed in accordance with the majority, and people who differ from the majority 

may encounter obstacles while making use of these designs. Universal Design aims at 

minimizing these obstacles and enabling all people to use space or objects without difficulty. 

Universal design was later adapted to educational environments, and the concept of Universal 

Design for Learning was created. In educational environments, students with different 

abilities, intelligence, learning styles, or cultures study together. These differences can be 

viewed in terms of many more features. The Universal Design for Learning aims to make the 

educational environment more accessible to all students despite these differences. 

This research aims to determine the opinions of school counselors on Universal Design for 

Learning and to evaluate the contribution of guidance studies to the applicability of UDL. The 

research is qualitative and was designed in a phenomenological pattern. The data for the 

research were obtained with the participation of 21 guidance teachers/psychological 

counselors working in various cities in Turkey in the 2022–2023 academic year. As a data 

collection tool, a semi-structured interview form, Teacher Opinions on Universal Design 

Practices in Learning, was used. Descriptive analysis and content analysis were used in the 

analysis of the data. Most participants in the study evaluated Universal Design for Learning 

positively as a design that is suitable for individual differences, provides equal opportunities, 

and supports the increase in success. Some participants stated that its applicability in their 

schools was low. In the study, the participants said that they did the following studies: 

providing diversity and individual work for students with different learning abilities; student-

oriented and collaborative work for students with learning disabilities; Difference-oriented 

and similarity-oriented studies for students from different cultures. While most of the 

participants reported positive opinions about the studies on differences in their schools, some 

participants reported negative opinions. Considering the results of the research, it can be said 

that the studies of school psychological counselors contribute to the applicability of UDL. 

Keywords: Universal Design, Learning, Psychological Counselor 

 

1. GİRİŞ 

“Evrensel tasarım, tüm ürünlerin ve çevrelerin, yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin 

pek çok kişi tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünselleşme sağlayan bir tasarım 

yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşım, ürün tasarımından, mimarlığa ve kentsel 

tasarıma, çevre kontrolü sağlayan basit sistemlerden, karmaşık bilgi teknolojilerine kadar 

değişen ölçekleri kapsamaktadır” (Dostoğlu, Şahin & Taneli,  2009). Birleşmiş Milletlerin 

Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmesinde Evrensel Tasarım şu şekilde tanımlanmıştır:  

“Evrensel tasarım, ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir ek tasarıma veya 

düzenlemeye gerek duyulmaksızın, mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilecek 

şekilde tasarlanmasıdır. "Evrensel tasarım" gerek duyulduğu takdirde bazı engelli grupları 

için ihtiyaç duyulan yardımcı cihazların tasarımı zorunluluğunu da dışlamayacaktır” (Resmi 

Gazete, 2019). 

Mace tarafından ilk kez ifade edilen evrensel tasarım kavramı “toplumun büyük 

çoğunluğuna göre tasarlanan, çoğunluk tarafından kullanılabilen ve ayrıca bir tasarım 

gerektirmeyen ürünler ve çevre tasarımıdır” olarak tanımlar (Mace vd. , 1991, akt. Çepehan 

& Güller, 2020).  Tasarımın en önemli noktası , tasarlanan mekanın veya ürünün 

özelliklerinin normal ve herkes tarından kullanılır görünmesidir. Evrensel tasarım da ürünler 
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ve mekanlar engellilerin, yaşlıların, çocukların ve genelden farklı özellikler gösteren  diğer 

insanların  etkilenmeyeceği ve damgalanmayacağı şekilde tasarlanır. Ötekileştirme, dışlama 

ve ayrımcılık hissettirmeden herkesin tüm ürün ve mekanlardan aynı yararı sağlaması 

amaçlanmaktadır. Kısacası evrensel tasarım, herkesi için iyi olan kapsayıcı bir tasarımdır 

(Çepehan & Güller, 2020).  

Evrensel Tasarım İlkeleri 

1996 kurulan ve temelleri 1989 yılında Ronal L. Mace tarafından atılan Evrensel Tasarım 

Merkezi  1997 yılında “evrensel tasarım” kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve 

tasarıma rehberlik etmesini sağlamak için yedi temel ilke oluşturmuştur (Sirel ve Sirel , 

2017, akt. Çepehan & Güller, 2020):  

1. Kullanımda eşdeğerlik  

2. Kullanımda esneklik  

3. Basit ve anlaşılır kullanım  

4. Algılanabilir bilgilendirme  

5. Hata için tolerans  

6. Düşük fiziksel güç  

7. Yaklaşım ve kullanım için uygun mekan ve boyut 

Öğrenmede Evrensel Tasarım 

Öğrenmede Evrensel Tasarım; yetenek, öğrenme stili, dil veya kültürden bağımsız olarak 

genel eğitim müfredatını farklı öğrenciler için daha erişilebilir hale getirmeye çalışan bir 

yaklaşım olarak tanımlanabilir (Rose & Meyer, 2006, akt. Jiménez, Graf & Rose, 2007). 

Öğretmenler sınıflarda ÖET yaklaşımına uygun bir şekilde eğitim yaparak, özel ihtiyaçları 

olan bireyler için ayrıca düzenlemeler yapmak yerine tüm öğrencilerin ihtiyacını 

karşılayacak şekilde derslerini tasarlarlar (Pisha, Coyne, akt. Jiménez, Graf & Rose, 2007). 

ÖET’ nin temel önermesi bir müfredatın işlenmesi için birçok alternatif içermesi 

gerektiğidir. Çeşitli öğrenme stillerine, farklı geçmişlere, öğrenme gereksinimlerine, 

yeteneklere ve engellere sahip bireyler için erişilebilir ve uygun bir tasarımdır. Evrensel 

tasarımdaki evrensel herkes için tek bir optimal anlamına gelmez,  her bir öğrencinin 

farklılıklarına, öğrenciye uygun öğrenme deneyimlerini yaratma ve ilerleme yeteneğini en 

üst düzeye çıkarma anlamına gelmektedir (Rose ve diğerleri, 2002, akt. Schwartz & Arndt, 

2007). 

1984 yılında Davit Rose ve Ann Mayer, Uygulamalı Özel Teknoloji Merkezini (CAST) 

kurarak Öğrenmede Evrensel Tasarımın ilkelerini oluşturmaya ve yaygınlaştırmaya 

başladılar. CAST sınıfları, eğitimi ve müfredatı daha evrensel hale getirmek için teknolojiyi 

birincil kaynak olarak kullanmıştır. Öğrenmede evrensel tasarım ilkelerini öğrencilere sınıfta 

birden fazla temsil, ifade ve katılım aracı sağlamak olarak tanımlamışlardır ( Rose & Meyer,  

2000, 2002, 2006, akt. Jiménez, Graf & Rose, 2007). Eğitimde Evrensel Tasarım, teknolojik 

gelişmeler, bilgiye erişimin sağlanması ve güncel öğretme öğrenme yaklaşımlarının 

kullanımı gibi birçok faktörün birlikteliği ile sağlanmaktadır.(Goldsmith, 2001, Ostroff, 

2001, akt.  Akkurt, 2016). 

Öğrenmede evrensel tasarımı oluşturan üç ana ilke bulunmaktadır; öğrencilere bilgi 

edinmeleri için yollar sağlayan çeşitli ve esnek sunum yöntemleri kullanmak, öğrencilerin 

bildiklerini gösterebileceği çeşitli yöntemler kullanmak, öğrencilerin ilgilerini çekecek ve 

devam ettirecek katılım seçenekleri sunmak.(Rose & Meyer, 2006, akt. Smith, 2012). 

CAST tarafından geliştirilen Thinking Reader uygulaması; 

Tüm beceri seviyesinde okuyucuları destekleyen elektronik kitaplar içeren bir yazılım 

ürünüdür. 5-8. sınıf seviyesinde özel olarak tasarlanan Düşünen Okuyucu serisi ile 

öğrencilerin çeşitli metinleri okumasına ve yorumlamasına teşvik eder. Başlamak için 

öğrenciler programa giriş yaparlar ve başlat düğmesine basarak metinleri okurlar. Metinleri 

okurken anahtar kelimelerin altını çizebilirler, kelimelerin sözlük anlamlarına üzerlerine 
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tıklayarak ulaşabilirler. Metnin bazı yerlerinde aralıklarla hikaye hakkında sorular 

öğrencilere yöneltilir. Yazılıma yedi etkili okuma stratejisi yerleştirilmiştir; özetle, sorgula, 

netleştir, tahmin et,  görselleştir, hisset ve yansıt. Öğrenciler açık uçlu, çoktan seçmeli ve 

kısa yanıtlı gibi. Uygulama beş seviyeden oluşmaktadır ve kullanıcının becerisi geliştikçe 

ayarlanabilir. 

Ders kitaplarında bulunan metinler az gören öğrenciler için sorun olabilir yada sınıf 

seviyesini gerisinde kalmış öğrenciler metinleri okurken geride kalabilir. Bu nedenle dijital 

metinlerin geleneksel baskı formlardan daha çok esneklik sağladığı Rose ve Meyer (2002) 

tarafından belirtilmiştir. Dijital metinlerdeki dil seçenekleri ve okuma çubuğu gibi 

seçenekler evrensel tasarım uygulamalarını desteklemektedir (Edyburn, 2005). 

Öğrenmede Evrensel Tasarım ve Rehberlik Çalışmaları 

Okullarda görev yapan psikolojik danışmanlar, okul ortamında bireysel farklılıkların dikkate 

alınması ve uygulamaların bu yönde ilerlemesi yönünde çalışmalar yürütürler. Ayrıca 

rehberliğin ilkelerinin birçok noktada ÖET ile uyumlu olduğu da söylenebilir. Bu açıdan 

baktığımızda Öğretimde Evrensel Tasarımın uygulanabilirliği için rehberlik çalışmalarının 

önemi büyüktür.  

Okullarda yapılan bazı rehberlik çalışmaları aşağıda verilmiştir (Resmi Gazete, 2020);  

1. Psikolojik danışma hizmeti 

2. Oryantasyon hizmeti 

3. Bireyi tanıma hizmeti 

4. Bilgi toplama ve yayma hizmeti 

5. Yöneltme ve yerleştirme hizmeti 

6. İzleme ve değerlendirme hizmeti 

7. Müşavirlik 

Rehberliğin İlkeleri(Kepçeoğlu,1993; Kuzgun; 1992; Gibson ve Mitchell, 1990, akt.   

Yeşilyaprak, 2016);   

1. Rehberliğin temelince insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve 

insancıl bir anlayış vardır. 

2. Rehberlik tüm çalışmalarında öğrenciyi merkezine alan bir eğitim sistemi öngörür. 

3. Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamaları ve 

problemlerini çözmede kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamaktır. 

4. Rehberlik hizmetleri öğrencinin kendini her yönüyle geliştirmesine yardımcı 

olmalıdır. 

5. Rehberlik çalışmaları işbirliği içinde yürütülmelidir. 

6. Rehberlik çalışmaları her okulda o okulun ihtiyaçları ve amaçları göz önünde 

bulundurularak yürütülmelidir. 

7. Uygun bir okul rehberlik programı çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri 

için ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline 

dayandırılmaktadır. 

8. Etkili bir öğretim programı için  etkili bir rehberlik programını olmalıdır. 

9. Rehberlik çalışmalarında bireysel farklılıklara saygı duyulur. 

10. Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve profesyonel bir hizmettir. 

Ülkemizde Öğrenmede Evrensel Tasarıma ilişkin Psikolojik Danışmanların görüşlerini 

incelemeye, rehberlik çalışmalarının ÖET açısından değerlendirilmesine ve ÖET’ nin 

uygulanabilirliğine katkı sağlamasına yönelik çalışmaların yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu 

nedenle bu çalışma, okul psikolojik danışmanlarının ÖET hakkındaki görüşlerinin 

belirlenmesini ve yapılan rehberlik çalışmalarının ÖET’ nin uygulanabilirliğine katkısının 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu çalışma ile ÖET’ nin uygulanmasında rehberlik 

çalışmalarının öneminin anlaşılması ve sonraki çalışmalara katkı sağlaması 

hedeflenmektedir. Araştırmanın problem cümlesi Öğrenmede Evrensel Tasarım 
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Uygulamalarına yönelik okul psikolojik danışmanlarının görüşleri nelerdir ? şeklinde 

belirlenmiştir. 

Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı okul psikolojik danışmanlarının Öğrenmede Evrensel Tasarıma 

ilişkin görüşlerini belirlemek ve rehberlik çalışmalarının ÖET’ nin uygulanabilirliğine 

katkısını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 

1. Okul psikolojik danışmanlarını ÖET hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. Psikolojik danışmanların farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrenciler için yaptığı 

uygulamalar nelerdir? 

3. Öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar nelerdir? 

4. Farklı kültürlere sahip öğrenciler için yapılan uygulamalar nelerdir? 

5. Okullardaki farklı özelliklere sahip (yetenek, engel , kültür, vb.) bilgiye erişimini 

sağlamak için neler yapılmaktadır? 

2. YÖNTEM  

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın yöntemi, deseni, çalışma grubu, veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve analizi başlıkları açıklanmıştır. 

Araştırmanın Deseni 

Araştırma nitel araştırma yönteminde kullanılan desenlerinden olan olgubilim deseninde 

yürütülmüştür. Olgubilim araştırmaları, olgu ile ilgili bilgiler elde etmek için bireylerin 

deneyimlerinden yararlanan bir araştırma yöntemidir. Olgubilimin oldukça fazla uygulama 

biçimi bulunmasına rağmen her birinde öznel deneyime öncelik verilmektedir (Kocabıyık, 

2015). Bu araştırmada Rehber öğretmen /Psikolojik danışmanların ÖET’ye ilişkin görüşleri 

incelenmiştir. 

Çalışma Grubu  

Araştırmanın verileri 2022-2023 eğitim- öğretim yılında Kahramanmaraş, Mardin, 

Gaziantep, Erzurum, Hatay, Kütahya ve İstanbul’da görev yapan 21 rehber öğretmen/ 

psikolojik danışmanın katılımlarından elde edilmiştir. Araştırmada amaçlı örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme,   olasılıklı olmayan bir örnekleme yaklaşımıdır.   

Bu yöntem, araştırmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek 

derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. Bu örnekleme yöntemini kullanan 

araştırmacı, örneklem hakkında kendi bilgilerini kullanarak kimlerden veri toplayacağına 

kendisi karar verir (Korkmaz, 2020; Şahan &  Uyangör, 2021). Katılımcılara ilişkin 

demografik bilgiler Tablo- 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1’e bakıldığında katılımcıların 14 kadın ve 7 erkek olduğu görülmektedir. Katılımcılar 

7 farklı ilden katılım sağlamışlardır. En çok katılımcı Kahramanmaraş (f=11) ilinden 

olmuştur. Araştırmada anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere tüm kademelerden 

katılımcı bulunmaktadır. 

Veri toplama araçları 

Araştırmanın verileri Gülay Bedir tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

aracılığı ile elde edilmiştir. 

Veri toplama aracına ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur; 

Görüşme formu, demografik bilgiler, 5 açık uçlu soru ve 10 derecelendirme sorusundan 

oluşmaktadır.   Bu araştırmada iç geçerliği sağlamak için psikolojik danışmanların 

Öğrenmede Evrensel Tasarım uygulamalarına yönelik görüşleri doğrudan alıntılarla 

desteklenmeye çalışılmıştır.  Dış geçerliği sağlamak için ise araştırmanın yöntemi ayrıntılı 

biçimde tanımlanmaya çalışılmıştır. Araştırma verilerinin güvenirliğini belirlemek amacıyla 

araştırmacı dışında eğitim bilimlerinden bir uzman tarafından verilerin bağımsız şekilde 

kodlaması yapılmıştır.  Güvenirlik= Görüş birliği/(Görüş birliği+ Görüş ayrılığı)x100 

formülü ile güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde yapılan 

kodlamalara göre 1. soru için %83,33,  2. soru için %85,71, 3. soru için  %87,5, 4. soru için  

%87,5 ve 5. Soru için %91,66 olarak tespit edilmiştir.  

Verilerin analizi  

Araştırmanın veri analizinde içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz 

de amaç görüşme ve gözlem sonucu elde edilen verilerin düzenlenmiş ve yorumlanmış bir 

şekilde okuyucuya sunulmasıdır. Veriler daha önceden belirlenmiş temalara göre 

sınıflandırılır, özetlenir ve yorumlanır. Bulgular arasında neden‐sonuç ilişkisi kurulur ve 

gerekirse olgular arasında karşılaştırmalar yapılır. Betimsel analiz dört aşamadan oluşur 

İçerik analizinde ise  temel amaç, toplanan verileri açıklamaya yardımcı olacak kavramlara 

ve ilişkilere ulaşmaktadır. Betimsel analizle özetlenen ve yorumlanan veriler, içerik 

                                                                         f 

Cinsiyet Kadın  

Erkek  

14 

7 

Kıdem 1-5 

6-10 

11-15 

16 ve üstü 

6 

11 

- 

1 

Branş Rehber Öğretmen / Psikolojik 

Danışman 

21 

 

 

Görev 

Yeri 

Kahramanmaraş 

Mardin  

Gaziantep 

Erzurum 

Hatay  

Kütahya 

İstanbul 

12 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

Kademe Anaokulu 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

1 

11 

5 

3 
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analiziyle derinlemesine bir işleme tabi tutulur ve yeni kavramlar keşfedilir(Yıldırım ve 

Şimşek, 2008; Karataş, 2015). Katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar incelenerek kodlar 

ve temalar oluşturulmuştur. Oluşturulan kodlar ve frekansları tablolar halinde ayrıntılı 

şekilde sunulmuştur. Oluşturulan kodları desteklemesi amacıyla bazı katılımcı görüşleri 

doğrudan aktarılmıştır.  

3. BULGULAR 

Öğrenmede Evrensel Tasarım kavramını katılımcılardan  6’sı daha önce duyduğunu 15’i 

duymadığını belirtmiştir . 

Psikolojik Danışmanların Öğrenmede Evrensel Tasarım hakkında görüşleri Tablo 2 de 

sunulmuştur. 

Tablo 2. Okul Psikolojik Danışmanlarının "Öğrenmede Evrensel Tasarım" hakkında görüşleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psikolojik Danışmanların Öğrenmede Evrensel Tasarım hakkında görüşleri incelenmiş ve 

pozitif görüşler, nört görüşler ve negatif görüşler olmak üzere 3 tema oluşturulmuştur. Pozitif 

görüşler teması altında “bireysel farklılıklara uygunluk, fırsat eşitliği sağlar, başarı artışı 

sağlar” kodları, nötr görüşler teması altında “ tek bir öğrenme yöntemi oluşturma”  , negatif 

görüşler teması altında  düşük uygulanabilirlik” kodları yer almıştır.  

Pozitif görüşlere baktığımızda bu bulguyu destekleyen bazı katılımcı görüşleri:  

“Bireylerin farklılıkları göz önüne alınarak etkili yöntem ve tekniklerin kullanımına dayanan 

bir yaklaşım olduğunu anlıyorum.” 

“Her bireyin ayrı bir dünya olduğu düşünüldüğünde öğretim uygulamalarının bu anlayışa 

göre düzenlenmesinin zaruri olduğu görülmektedir. Farklı düşünüş biçimlerine, yaşantıya, 

hazırbulunuşluk düzeyine sahip bireylere tek tip öğretim programıyla, yöntemiyle 

yaklaşılmasının sağlıklı olacağı düşünülemez.” 

“Dünya üzerinde çoğu ülkede artık çok kültürlü bir yapı olduğu için yerinde bir tasarım 

olarak değerlendirdim. Öğrenmede fırsat eşitliğinin de sağlanması adına tüm bireylerin 

yetenek ve zekası doğrultusunda gelişebilmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.” 

“Öğrenmede evrensel değerler ile hareket edilmesiyle öğrenciye yaklaşımda daha eşitlikçi bir 

model uygulanmış olur. Böylece fırsat eşitsizlikleri ortadan kalkabilir.” 

 

Tema 

 

Kodlar 

 

f 

 

 

 

 

 

Pozitif Görüşler 

 

 

Bireysel Farklılıklara Uygunluk 

 

 

Fırsat Eşitliği Sağlar 

 

 

Başarı Artışı Sağlar 

 

 

7 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

 

Nötr Görüşler 

 

 

Tek bir öğrenme yöntemi oluşturma 

 

 

 

3 

 

 

Negatif Görüşler 

 

Düşük Uygulanabilirlik 

 

2 
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Katılımcıların nötr görüşlerine baktığımızda 3 katılımcının “tek bir öğrenme yöntemi 

oluşturma” şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. Bu bulguyu destekleyen bazı katılımcı 

görüşleri: 

“Ortak bir öğrenme tarzı belirlenmeye çalışılması gibi bir şey geliyor aklıma.” 

“Dünyanın farklı yerlerinde uygulanan öğrenme yöntem ve tekniklerini veya farklı 

uygulamaları birleştirmek. 

“Herkes için geçerli olan öğrenme şekli.” 

Katılımcıların negatif görülerine baktığımızda 2 katılımcının ÖET’nin bu şartlarda 

“uygulanabilirliğinin düşük” olduğunu belirttiği görülmektedir. Bu bulguyu destekleyen 

katılımcı görüşleri: 

“Öğrenmede evrensel tasarımı; İdeal bir fikir, bir bakış açısı, bir yaklaşım olarak 

değerlendirebilirim. Çünkü halihazırda içinde bulunduğumuz öğretim süreçleri ile yukarıda 

açıklaması yapılan öğrenmede evrensel tasarım yaklaşımı arasında ki mesafenin uzak 

olduğunu belirtmek isterim. Ama kulağa hoş gelen kapsayıcı, bireysel özellikleri öne çıkarın 

birey merkezli bir yapı olarak değerlendirilebilir.” 

“Bireysel farklılıklara uyumu temeliyle mantıklı fakat ülkemiz koşullarında uygulanabilirliği 

düşük.” 

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerine yönelik 

yapılan uygulamalar hakkında ki görüşleri Tablo 3 de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerinize yönelik yapılan uygulamalar. 

 

Tema Kodlar f 

 

 

Çeşitliliği 

Sağlama 

Çalışmaları  

 

 

Materyal çeşitliliğini sağlama 

 

 

Öğretim tekniklerini çeşitlendirme 

 

 

3 

 

 

6 

 

 

Bireysel 

Çalışmalar  

 

Öğrenme stiline uygunluk 

 

Bireysel özelliklere uygunluk  

 

Öğrenci tanıma teknikleri kullanma 

 

Aile işbirliği 

 

5 

 

3 

 

3 

 

1 

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerine yönelik 

yapılan uygulamalar hakkında ki görüşleri incelenerek  “çeşitliliği sağlama çalışmaları ve 

bireysel çalışmalar” olarak iki tema ve “materyal çeşitliliği sağlama, öğretim tekniklerini 

çeşitlendirme, öğrenme stiline uygunluk, bireysel özelliklere uygunluk, öğrenci tanıma 

teknikleri kullanma ve aile işbirliği” olmak üzere altı kod oluşturulmuştur. 
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Çeşitliliği sağlama çalışmaları temasını destekleyen katılımcı görüşleri: 

“Farklı bilişsel alanlara ve farklı zeka alanlarına hitap edecek işitsel görsel materyaller 

kullanıyorum. Bunun için sınıf içerisinde akıllı tahta, harita, üç boyutlu cisimler den yardım 

alıyorum.” 

 “Her bireyin özel olduğunu düşünüyorum o yüzden kendi bireysel görüşmelerimde de 

sınıflarda da farklı yaklaşımlar kullanmaya çalışıyorum”. 

 “Öğrenci seviyesine uygun olan etkinlik ve uygulamalar.” 

Bireysel çalışmalar temasını destekleyen katılımcı görüşleri: 

“Bireysel eğitim planlamaları ve onun öğrenme stillerine uygun çalışma planları 

oluşturuyorum.” 

“Öğrenme stilleri üzerine çalışmaktayım. Öğretmene öğrenme stillerini aktarıp öğrencilerin 

öğrenme stilleri üzerine düşünmelerini her öğrenme stiline hitap edecek etkinlikler içerisinde 

ders işlemeleri açısından seminer vermekteyim.” 

“Öncelikle bireyin içinde yaşadığı koşullar ( aile kültürü, sed) gibi özellikler bakımdan 

bireyin yaşamına ilişkin algılarını kontrol edip, daha sonra öğrencinin kişilik özellikleri ve 

kendine ilişkin algılarından yola çıkarak yaşamış olduğu problemlerle post modern 

yaklaşımlar çerçevesinde çözüm getirmeye çalışıyorum. Yani kısaca bireysel farklılıkları ve 

özellikleri zeminde tutarak çalışmalarımı planlayıp uyguluyorum.” 

“Her öğrencinin ihtiyaç alanına yönelik olarak bireysel çalışmalar planlanmaktadır. Akran 

öğretimi metodu ile öğrencilerin birbirine destek olması sağlanır. Aileler de sorumluluklarını 

bilir ve çocuğa ev ortamında gerekli desteği sunarlar. Böylece öğrenci okul ve ev ortamında 

eş zamanlı olarak desteklenmiş olur. Öğrencideki dikkat ve konsantrasyon seviyesini artırmak 

amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirmeler yapılır.” 

Farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrenciler için 3 katılımcı “öğrenci tanıma tekniklerini 

kullanma ” 1 katılımcı “aile işbirliği çalışmaları” yaptıklarını belirtmişlerdir.  

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik yaptıkları 

çalışmalara ilişkin görüşlere ilişkin bilgiler Tablo 4 de sunulmuştur. 

 

Tablo 4. Öğrenme engeli olan öğrencilerinize yönelik yapılan çalışmalar. 

Tema Kodlar f 

 

 

 

Öğrenci 

Odaklı  

Çalışmalar 

Destek eğitim sağlama 

 

Bireyselleştirilmiş eğitim planı 

 

Yapabildiklerini destekleme 

 

Sınıf içi düzenleme 

 

Uygun materyal kullanımı 

4 

 

8 

 

1 

 

1 

 

3 

 

İşbirliği 

Çalışmaları   

 

Müşavirlik  

 

Yönlendirme  

 

 

4 

 

1 

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik yaptıkları 

çalışmalara ilişkin görüşler incelendiğinde, öğrenciye yönelik çalışmalar ve işbirliği 

111

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



çalışmaları olmak üzere iki tema oluşturulmuştur. Öğrenciye yönelik çalışmalar teması 

altında “destek eğitim sağlama, bireyselleştirilmiş eğitim planı, yapabildiklerini destekleme 

sınıf içi düzenleme, uygun materyal kullanımı” olmak üzere  5 kod oluşturulmuştur. İşbirliği 

çalışmaları teması altında “müşavirlik ve yönlendirme” olmak üzere 2 kod oluşturulmuştur. 

Öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik öğrenci odaklı çalışmalar , destek eğitim sağlama, 

bireyselleştirilmiş eğitim planı, yapabildiklerini destekleme, sınıf içi düzenleme, uygun 

materyal kullanımı olarak bulunmuştur . Bu bulguları destekleyen katılımcı görüşleri 

şunlardır.: 

“Öğrenmedeki zayıflığının kaynağını doğru tespit ettikten sonra birebir destek eğitimini 

sağlamaya çalışır ayrıca öğrenme yollarındaki önyargılarını gidermek için psikolojik destek 

sunarım.” 

“Öğrencinin kendine özel öğrenmesine hitap etmeye çalışırım mutlaka öğretmenin bir yolu 

vardır denerim. Duyarak mı görerek mi dokunarak mı nasıl daha iyi öğreniyor onu 

araştırırım.” 

“Sınıf öğretmenlerine, öğrencinin seviyesine uygun hazırlatılan BEP’ler doğrultusunda 

bireyselleştirilmiş materyallerle beraber öğretim yönteminin, söz konusu engeli aşması 

amaçlanmaktadır.” 

Öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik yapılan  işbirliği çalışmaları, müşavirlik ve 

yönlendirmedir. Bu bulguları destekleyen katılımcı görüşleri şunlardır: 

“Öğrencinin yetersizlik alanına yönelik olarak destekleyici eğitsel çalışmalar yapılır. Öğrenci 

Hangi alanda sorun yaşıyorsa o alanla ilgili bireysel desteklenir. Okul ve aile iş birliği içinde 

çalışır. Yapılan çalışmalar birbirini destekler. Sınıfta on sıralara oturtarak sürekli temas 

halinde olunarak öğrencinin dikkat ve algısı canlı tutulur. Sınıf içerisinde görevlendirmeler 

yapılarak öğrencinin aidiyet duygusu pekiştirilir. Somut ve görsel materyallerle dersler 

desteklenir. Ve yaparak yaşayarak öğrenme metodu uygulanır.” 

“Rehberlik araştırma merkezine yönlendirerek sınıf öğretmenlerine BEP hazırlatıyorum.” 

Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı kültürlere sahip öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar 

hakkındaki görüşleri Tablo 5 de sunulmuştur. 

 
Tablo 5. Farklı kültürlere sahip öğrencilere yönelik çalışmalar. 

Tema  Kodlar f 

 

 

 

 

 

Farklılık odaklı 

çalışmalar 

 

 

Farklı kültürel ögeleri kullanmak 

 

Farklı kültürleri tanıma ve saygı 

duyma 

 

Hayatilik ilkesine uygunluk  

 

Tercüman desteği  

 

Oryantasyon desteği  

 

 

 

5 

 

5 

 

3 

 

1 

 

1 

Benzerlik odaklı 

çalışmalar  

 

Ortak paydada buluşmak 

 

 

7 
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Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı kültürlere sahip öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar 

hakkındaki görüşleri incelendiğinde, farklılık odaklı ve benzerlik odaklı çalışmalar olarak iki 

tema oluşturulmuştur. Farklılık odaklı çalışmalar teması altında, “farklı kültürel ögeleri 

kullanmak, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, hayatilik ilkesine uygunluk, tercüman 

desteği ve oryantasyon desteği” olmak üzere 5 kod oluşturulmuştur.  Benzerlik odaklı 

çalışmalar teması altında “ortak paydada buluşmak” olmak üzere 1 kod oluşturulmuştur. 

Farklı kültürlere sahip öğrencilere yönelik, farklılık odaklı çalışmalar teması altında “farklı 

kültürel ögeleri kullanmak, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, hayatilik ilkesine 

uygunluk, tercüman desteği ve oryantasyon desteği” gibi çalışmalar yapıldığı bulunmuştur. 

Bu bulguları destekleyen bazı görüşler şunlardır: 

“Kültürüne özgü kavramları öğretim müfredatına entegre ederek hayatilik ilkesini göz 

önünde bulundurup dersi ve konuyu ilgi çekici hale getirmeye çalışırım.” 

“Kültürlere duyarlı bir yaklaşım içerinde olmaya çalışırdım. Öncelikle bireysel ve kültürel 

farklılıklara saygılı olabilme konusunda içerik üretip uygulamalar yapardım. Daha sonra 

bireylerin öğrenme stillerine ilişkin veri toplar ve etkinliklerimi daha çok grup şeklinde 

tasarlar etkileşimi arttırırdım.” 

“Öğrencinin ortama uyumu için öncelikle oryantasyon çalışması yapılır. Zorlandığı 

alanlarda psikolojik destek sağlanır Farklı kültürlere sahip öğrencilere kabul edici bir 

anlayışla yaklaşarak bulunulan ortamın kurallarına uyması gerektiği yönünde çalışmalar 

yapılır. Öğrencinin velisi ortak kurallara uyulması konusunda işbirliğine davet edilir. 

Çocuğun aidiyet hissetmesi için evde bu anlamda desteklenmesi sağlanır. Öğretmeni ve veli 

iletişimi destekleyici çalışmalar yapar gerekirse dışarıdan destek alınır.” 

“Her hafta değiştirerek bir öğrencinin kültürüne göre gidip öğrencilerin farklı kültürleri 

tanımasını sağlayabilmek güzel olurdur aslında.” 

Farklı kültüre sahip öğrencilere yönelik benzerlik odaklı çalışmalar teması altında “ortak 

paydada buluşmak” gibi çalışmalar yapıldığı bulunmuştur. 

“Öncelikle kültürlerini tanımak o kültüre göre öğreneceklerini aktarmak gerekmektedir. 

Ayrıca tüm öğrencilerin ortak paydada buluştuğu kültürel unsurları ise koşmak etkili 

olabilir.” 

“Böyle öğrencilerimiz zaten var. Sınıflarda mümkün olduğunca birleştirici ve bütünleştirici 

etkinliklerle desteklemeye çalışıyorum . Farklı ders materyalleri kullanmaya özen 

gösteriyorum.” 

“Ortak değerler üzerinde durarak.” 

“Kültürel özelliklere göre ortak bir eğitim yöntemi belirlerim.” 

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının okulunuzda farklı unsurların bilgiye erişimini 

kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin görüşleri Tablo 6 da verilmiştir.  

 

Tablo 6. Okulunuzda farklı unsurların (yetenek, engel, kültür vs.) bilgiye erişimini 

kolaylaştırma için yapılan çalışmalar. 

 
Tema Kodlar f 

 

 

 

 

Pozitif 

Görüşler 

Ders dışı etkinlikler 

 

Yönlendirme 

 

Teknoloji Desteği  

 

Sınıf öğretmeni ile işbirliği  

 

4 

 

2 

 

3 

 

2 

 

113

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Destek eğitim  

 

Uyum sınıfı 

 

6 

 

1 

 

Negatif 

Görüşler 

 

Yapılmıyor 

 

2 

 

Okul Psikolojik Danışmanlarının okulunuzda farklı unsurların bilgiye erişimini 

kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin görüşleri incelendiğinde pozitif görüşler 

ve negatif görüler olmak üzere iki tema oluşturulmuştur.  

Pozitif Görüşler teması altında, ders dışı etkinlikler, yönlendirme, teknoloji desteği, sınıf 

öğretmeni ile işbirliği, destek eğitim, uyum sınıfı gibi çalışmalar yapıldığı bulunmuştur. Bu 

bulguları destekleyecek katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Ders dışı etkinlikler düzenlenerek öğrencilerin gizil öğrenmelerine yardımcı olacak törenler 

yarışmalar düzenlenebiliyor” 

“İmkanlar dahilinde bu konuda çalışmalar yapılmakta. Fakat bu konuda daha somut daha 

işevuruk uygulamalar yapılabilir. Okulumuzda daha çok spor dallarına ilişkin yetenek 

çalışmalarına ağırlık verilmekte. Öğrencilerin öğrenmeleri için çeşitli türden yarışmalar 

yapılmakta, gezi gözlem türünde çok sık olmasa da faaliyetler yürütülmektedir.” 

“Destek eğitim çalışmalarıyla engeli bulunan kaynaştırma öğrencilerine akademik destek 

verilmektedir. Ayrıca ders dışı egzersiz çalışmalarıyla farklı alanlarda yeteneğindeki olan 

öğrencilerimiz için çalışma alanı yaratılmaktadır.” 

“Akıllı tahta yardımıyla farklı kaynaklara ulaşabiliyoruz. Öğrencinin yeteneğine göre 

Bilsem’e yönlendiriyoruz.” 

Negatif görüşler teması altında “yapılmıyor” kodu oluşturulmuş ve bazı okullarda herhangi 

bir çalışma yapılmadığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Bu bulguları destekleyecek 

katılımcı görüşleri aşağıda verilmiştir: 

“Okulumuzda mevcut çok fazla olduğu ve yeterli kaynak olmadığı için bu konuda maalesef 

çalışma yapılmamaktadır.” 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Psikolojik Danışmanların Öğrenmede Evrensel Tasarım hakkında görüşleri incelenmiş ve 

pozitif görüşler, nört görüşler ve negatif görüşler olmak üzere 3 tema oluşturulmuştur. 

Pozitif görüşler teması altında “bireysel farklılıklara uygunluk, fırsat eşitliği sağlar, başarı 

artışı sağlar” kodları, nötr görüşler teması altında “ tek bir öğrenme yöntemi oluşturma”  , 

negatif görüşler teması altında  düşük uygulanabilirlik” kodları yer almıştır.  Bu bulgulara 

baktığımızda katılımcıların çoğunluğunun öğretimde evrensel tasarıma ilişkin farklılıklara 

uygunluğu, fırsat eşitliği sağladığı ve başarı artışı sağladığı görüşlerine sahip olduğu 

söylenebilir. Bunun yanında evrensel tasarımın okul imkanlarının yetersizliği sebebiyle 

uygulanamayacağı görüşünde olan katılımcılarda olmuştur. Bazı katılımcılar olumlu yada 

olumsuz bir yargıda bulunmadan açıklamada bulunmuşlardır. Bazı katılımcılar evrensel 

tasarımla ilgili yanlış yorumlama yapmışlardır. Tasarımı tek ve ortak bir yöntem oluşturma 

olarak değerlendirenler olmuştur. Evrensel tasarıma ilişkin bu yanılgı şu şekilde 

açıklanmıştır;  Evrensel tasarımdaki evrensel herkes için tek bir optimal anlamına gelmez,  

her bir öğrencinin farklılıklarına, öğrenciye uygun öğrenme deneyimlerini yaratma ve 
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ilerleme yeteneğini en üst düzeye çıkarma anlamına gelmektedir (Rose ve diğerleri,2002; 

Schwartz & Arndt, 2007). 

Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı öğrenme özelliklerine sahip öğrencilerine yönelik 

yapılan uygulamalar hakkında ki görüşleri incelenerek  “çeşitliliği sağlama çalışmaları ve 

bireysel çalışmalar” olarak iki tema ve “materyal çeşitliliği sağlama, öğretim tekniklerini 

çeşitlendirme, öğrenme stiline uygunluk, bireysel özelliklere uygunluk, öğrenci tanıma 

teknikleri kullanma ve aile işbirliği” olmak üzere altı kod oluşturulmuştur. Bu bulgulara 

baktığımızda farklı öğrenme özelliklerine yönelik birçok rehberlik faaliyetinin yapıldığı 

görülmektedir. Psikolojik danışmanlar bu durumu yönelik olarak birçok farklı çalışma 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Özellikle her öğrenciye hitap edebilmek adına çeşitliliği sağlama 

çalışmaları, öğrencilerin öğrenme özelliklerini tanımak amacıyla öğrenci tanıma teknikleri 

uygulayıp çalışmaları bu yönde düzenleme çalışmaları yapıldığı görülmektedir. 

Okul Psikolojik Danışmanlarının öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik yaptıkları 

çalışmalara ilişkin görüşler incelendiğinde, öğrenciye yönelik çalışmalar ve işbirliği 

çalışmaları olmak üzere iki tema oluşturulmuştur. Öğrenciye yönelik çalışmalar teması 

altında “destek eğitim sağlama, bireyselleştirilmiş eğitim planı, yapabildiklerini destekleme 

sınıf içi düzenleme, uygun materyal kullanımı” olmak üzere  5 kod oluşturulmuştur. İşbirliği 

çalışmaları teması altında “müşavirlik ve yönlendirme” olmak üzere 2 kod oluşturulmuştur. 

Bu bulgulara bakıldığında öğrenme engeli olan öğrencilere yönelik birçok rehberlik 

çalışması yapıldığı görülmektedir. Katılımcılar en çok destek eğitim sağlama ve 

bireyselleştirilmiş eğitim planı hazırlama yönünde uygulamalar yaptıklarını ifade 

etmişlerdir. 

Okul Psikolojik Danışmanlarının farklı kültürlere sahip öğrencilere yönelik yaptığı 

çalışmalar hakkındaki görüşleri incelendiğinde, farklılık odaklı ve benzerlik odaklı 

çalışmalar olarak iki tema oluşturulmuştur. Farklılık odaklı çalışmalar teması altında, “farklı 

kültürel ögeleri kullanmak, farklı kültürleri tanıma ve saygı duyma, hayatilik ilkesine 

uygunluk, tercüman desteği ve oryantasyon desteği” olmak üzere 5 kod oluşturulmuştur.  

Benzerlik odaklı çalışmalar teması altında “ortak paydada buluşmak” olmak üzere 1 kod 

oluşturulmuştur. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde görüşlerin farklı kültürlerin 

benzerliği ve farklılığı üzerinde odaklandığı görülmüştür. Katılımcılardan çoğunluğu 

farklılıklara saygı duyma ve kabul etme farklılıkları ve eğitim sürecine dahil etme 

çalışmaları yaptıklarını ifade ederken diğer katılımcılar kültürlerarası benzerlikleri ön plana 

çıkaracak çalışmalar yaptıklarını ifade etmişlerdir. 

Okul Psikolojik Danışmanlarının okulunuzda farklı unsurların bilgiye erişimini 

kolaylaştırmaya yönelik yapılan çalışmalara ilişkin görüşleri incelendiğinde pozitif görüşler 

ve negatif görüler olmak üzere iki tema oluşturulmuştur. Pozitif Görüşler teması altında, 

ders dışı etkinlikler, yönlendirme, teknoloji desteği, sınıf öğretmeni ile işbirliği, destek 

eğitim, uyum sınıfı gibi çalışmalar yapıldığı bulunmuştur. Katılımcıların çoğunluğu farklı 

unsurların bilgiye erişimi konusunda okullarında faaliyetler yapıldığını belirtirken bazı 

katılımcılar çalışma yapılmadığı görüşünde olduklarını ifade etmişlerdir. Çoğunlukla sosyal 

faaliyetlerin ve teknoloji desteğinin bilgiye erişimi kolaylaştırdığı yönünde katılımcı 

görüşleri olmuştur. 

Okullarda görev yapan psikolojik danışmanların çoğunun Öğrenmede Evrensel Tasarım 

hakkında bilgi sahibi olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu konuda eğitimlerin verilebilir. 

Öğrenmede Evrensel Tasarımın uygulanabilmesi için maddi imkanlar önem taşımaktadır. 

Katılımcılardan bazıları okullarda imkansızlıklar nedeniyle  yeterli çalışmaların 

gerçekleştirilemediğini ifade etmişlerdir, tasarıma uygun çalışmaların yapılabilmesi için 

okullardaki imkanlar arttırılabilir.  Öğrenmede Evrensel Tasarım hakkında öğretmenlerin 

bilgilendirilmesi ve uygulamaların desteklenmesi okul psikolojik danışmanlarının eğitilmesi 
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ile gerçekleştirilebilir. Okullarda rehberlik faaliyetleri birçok noktada Evrensel Tasarıma 

uygun çalışmalar gerçekleştirmektedir.  
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ABSTRACT 

In 1695, the concept of the fractional derivative arose when L'Hospital asked what 
𝑑1/2𝑓

𝑑𝑥1/2 

meant. Since then, many researchers have given the different definitions of fractional 

derivative. Riemann-Liouville and Caputo are the most popular ones. In 2014, Khalil et al. [1] 

introduced a new derivative called conformable fractional derivative whose most properties 

coincide with ordinary derivative. 

In this study, we consider a diffusion operator with the Neumann boundary conditions, 

including conformable fractional derivatives of order α instead of the ordinary derivatives in a 

traditional diffusion operator. This operator is called as conformable fractional diffusion 

operator and is the form 

 

ℓ𝛼𝑦: = −𝑇𝑥
𝛼𝑇𝑥

𝛼𝑦 + [2𝜆𝑝(𝑥) + 𝑞(𝑥)]𝑦 = 𝜆2𝑦,    0 < 𝑥 < 𝜋     (1) 

𝑇𝑥
𝛼𝑦(0) = 𝑇𝑥

𝛼𝑦(𝜋) = 0,          (2) 

 

where 𝜆 is the spectral parameter, 𝛼 ∈ (0,1], 𝑞(𝑥) ∈ 𝑊2,𝛼
1 [0, 𝜋], 𝑝(𝑥) ∈ 𝑊2,𝛼

2 [0, 𝜋] are real 

valued functions and 𝑇𝑥
𝛼𝑦 is a conformable fractional derivative of order 𝛼 of 𝑦 at 𝑥. 

Furthermore, we obtain a solution for the operator (1)-(2). This solution can be thought of as a 

partial 𝛼 generalization of the work in [2].  

Keywords: Diffusion operator, Conformable fractional derivative, Spectral analysis. 
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ABSTRACT 
The share of transport infrastructure in the economy occupies an important place in the 

financial indicators of many countries. Depending on the population growth, the need for 

flexible and cost-effective technological tools and methods in sustainability, including 

maintenance and repair of infrastructure services, is increasing daily. Building Information 

Modeling (BIM) is a method to prepare 3D models of buildings, including their materials and 

characteristics while performing advanced energy efficiency analyses that can reduce 

construction time and material waste. BIM has been widely adopted in vertical architecture 

for construction, maintenance, and repair works, and there is significant potential for these 

methods to be useful in the transportation industry. This study aims to examine the 

intersections of transportation infrastructure in the context of BIM with a current literature 

review and discuss the results. Based on these discussions, current issues and trends, 

application and use, emerging technologies, benefits and challenges, limitations, areas where 

research is needed, and future needs are discussed. Furthermore, the benefits of integrated 

modeling with geographic information systems (GIS) BIM in construction projects related to 

transportation infrastructure and the provision of spatial accuracy in this context were 

highlighted. Although academic studies mainly focus on roads, highways, and bridges, it is 

evident that the use of BIM in transportation infrastructures is increasing. Transportation 

infrastructure companies and academia should collaborate to calibrate these results. In 

addition, the major shortcoming in the literature is that the standards and regulations on this 

topic are not yet mature. 

Keywords: Building Information Modeling (BIM); Geographic Information Systems (GIS); 

Transportation Infrastructures; Interface Management 

 

1. INTRODUCTION 

Transportation infrastructures can be considered the backbone of nation, as the timely, 

reliable, and efficient transportation of people, information, and products from one point to 

another contributes significantly to economic and social development. With aging 
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transportation infrastructures and increasing population growth, more efficient and cost-

effective technologies are needed to build, monitor, rehabilitate, and repair structures [1]. The 

transportation industry, which has adopted many proven technologies and methods from the 

construction industry, has been a major driver in developing and deploying innovative 

technologies. This method, used primarily in vertical architecture, is known as Building 

Information Modeling (BIM). The project committee defines the standard: "BIM is a digital 

representation of a facility's physical and functional characteristics. It is also a source of 

information through which reliable results are exchanged so that decisions can be made 

throughout the life cycle, from preliminary design to demolition" [2]. Related to this, it is 

understood that BIM has important uses and contents that can be used in the life cycle 

management of a facility. Since the purpose of BIM is to capture all information and 

processes related to the design and construction of a facility, it can also be used for operations 

and maintenance. BIM is widely used in the construction industry. Although its application in 

transportation infrastructure has been slow [3-5], Industry and academia are making more and 

more efforts to use BIM in construction infrastructure and produce knowledge-based 

products. However, no comprehensive review of efforts specific to transportation 

infrastructure has been conducted yet. The literature studies in the future mainly include BIM 

applications in administrative processes of buildings, data management applications, and civil 

infrastructure facilities [1]. This paper reviews BIM-related research areas to further facilitate 

applications in transportation infrastructures.  

2. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)  

2.1. USING BIM IN VERTICAL ARCHITECTURE 

In general, BIM can be used in vertical architecture for the following purposes: 

 Visualization,  

 Production workspace drawings, 

 Automatic production,  

 Evaluations related to the regulation,  

 Forensic analysis,  

 Facilities management  

 Cost calculation,  

 Structure sequence,  

 Disagreement,  

 Intervention and conflict research [6], 

Although it is possible to summarize the benefits of BIM into ten groups, as shown in Figure 

1, it should be emphasized that the activities that take place from the design process to 

operation are addressed in different dimensions (Figure 2-3).  
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Figure 1. Advantages of BIM [7]. 

 

 
Figure 2. Dimensions of BIM [8]. 
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Figure 3. BIM Concept [9]. 

 

2.2. USE OF BIM IN TRANSPORTATION INFRASTRUCTURES 

Worldwide, BIM is mainly used for vertical construction, from design to construction to 

operation and maintenance [10]. Construction projects such as highways, bridges and 

viaducts, which are among the transportation infrastructure activities, are based on data 

obtained from the field. At the same time, these projects contain a high percentage of 

excavation elements. However, the construction activities in vertical architecture are 

independent of these factors. When the projects in vertical structures are examined, it is seen 

that they use the Cartesian coordinate system as a single reference. However, when horizontal 

building projects are examined, they use more than one station and alignment curves. 

Traditional computer aided design tools primarily use the Cartesian coordinate system. This 

difference poses a major obstacle to the direct application of traditional BIM for transport 

infrastructures. Figure 4 shows the number of articles applying BIM to a transportation 

infrastructure [1]. It can be seen from the research articles that the application of BIM is more 

common for bridges, highways, and expressways than for other transportation services. 

 

 
Figure 4. Frequency of Articles by Transportation Infrastructure [1]. 
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Since the applications of BIM in transportation are so diverse and the industrial application is 

relatively new, there are many gaps in the literature in this area. It is significant to note here 

that a study may focus on more than one transportation infrastructure (e.g., bridges, viaducts, 

and highways). On the other hand, although the number of BIM applications for 

transportation infrastructure has increased, the focus has been mainly on highways, 

expressways, and bridges. It can be seen that the scope for large projects such as tunnels, 

ports, airports, and viaducts are still limited (Figure 4). Developing BIM specifically for these 

structures can help improve project management, operations, and maintenance while avoiding 

unnecessary expenditures. However, if we think about smart cities, autonomous vehicles, and 

intelligent transportation systems, it can be said that there is great potential for the application 

of BIM technologies. However, the lack of a single standardized format for sharing BIM 

across different software is a major limitation. Many studies have been carried out to prevent 

this restriction. However, considering the scope of current standards, it is seen that this 

situation is limited to large transportation structures (Bridge, highway, railway and tunnel). 

2.3. INTERFACE MANAGEMENT IN BIM 

Integrating other project management methods for infrastructure construction with BIM can 

be considered an important literature gap that can produce meaningful results. For example, 

various project risk management models can be evaluated using developed methods or 

probabilistic theories (such as Monte Carlo simulation) to gain a deeper perspective. BIM can 

perform a risk assessment for stakeholders and help visualize the analysis results at this stage, 

which can increase project success (see Figure 5) [11]. 

 

 
 

Figure 5. Implementation of the BIM System for Interface Management in Construction [11] 

Documentation of projects in the as-built phase plays a key role in corporate facility 

management. Although there are some efforts to use laser scanning technology, the 

investigation and evaluation of other image capture technologies could be an interesting 

subject for future research. Accurate reporting of project results is critical to ensure that 

infrastructure projects are completed on time and within budget. BIM can be evaluated and 

adapted to this context's alternative and comparable infrastructure project requirements. 
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Identifying BIM-based reports to address information deficiencies and for more detailed 

management of infrastructure projects in the future is an important research topic. BIM can be 

integrated with advanced technologies to focus on finding and resolving legal issues, 

automatically increasing the efficiency and safety of the construction process for projects 

requiring work at height. This can help identify hazard indicators early and improve safety 

during infrastructure construction. Given the risk of collisions and crashes during the 

construction of high-rise bridges on complex work such as crossing projects, further study 

into approaches such as occupational health and safety could fill safety gaps in this area. 

Overcoming the technological shortcomings and challenges of using and combining advanced 

technologies with BIM can be a common denominator among construction, industry, and 

surveying researchers. Finally, the use of BIM to assess the environmental effects of 

infrastructure development is very important area that has received little attention. The 

benefits of BIM can be enhanced in terms of providing comprehensive information for the 

sustainability of the project. 

3. SPATIAL IMPORTANCE IN BIM AND ITS INTEGRATION INTO 

GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS 

As with any engineering solution, positional accuracy is important in BIM-based projects. For 

these structures from the land:  

 Terrestrial geodetic methods, Laser Scanning Systems, Total Station, Global 

Navigation Satellite System (GNSS), 

 Photogrammetric methods (digital images taken with digital aerial cameras),  

 Remote sensing methods (digital satellite images),  

the geospatial information obtained by these methods must be accurate, current, and sensitive. 

Particular attention should be paid to this aspect for BIMs to be created for transportation 

infrastructure facilities. Here, location accuracy is closely related to the location accuracy of 

BIM. When collecting information about structures from the land;  

 Feasibility studies for obtaining spatial information 

 Establishment of a geodetic measurement network in which spatial information is 

collected,  

 Calibration of the measuring instruments used in the measurement network,  

 Optimization of the measurement network, 

 Coordinate calculations in the measurement network, 

 Transfer of spatial data obtained in the field to the computer environment, 

 Drawings and models created in the computer environment,  

must be considered.  

Geographic information systems (GIS) work with graphical information and databases based 

on this information. As mentioned earlier, positional accuracy is important in implementing 

projects here. Spatial analysis in 3D-modeled BIMs can be easily performed in the 

environment of geographic information systems. The integrated operation of urban 

information systems and BIM projects in urban areas will ensure that information on this 

subject can be accessed quickly, reliably, accurately, currently, and sensitively. In particular, 

the implementation of transportation infrastructure along with BIM projects in the GIS 

environment will provide benefits and advantages in many of the areas as given below: 

 Determination and monitoring of deformation and wear of transportation 

infrastructures over time, 

 Cost analysis can be easily performed in all processes and phases from the design 

of these infrastructures to their project, from construction to operation, 

 Facilitation of project management in terms of issues such as time, human 

resources, materials, and equipment in these infrastructures, 
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 Optimization of route projects and optimization of route projects such as 

emergency exits, walkways for the disabled, electricity, internet, water, and 

sewerage in large terminal structures such as airports, train stations, and bus 

stations, 

 Planning of these buildings that require energy, such as lighting and heating, 

 Planning of environmental measures, 

 Preventing cost losses in advance through appropriate spatial analysis for the place 

selection of these buildings, 

 Obtaining all kinds of angle, length, area, and position information in the interiors 

of buildings. 

 Working with up-to-date, sensitive and accurate spatial information about 

buildings 

4. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

Developing a country's transportation infrastructure is critical to its economic development. 

One of the most crucial problems facing a country's transportation system is aging and 

deteriorating infrastructures that cannot meet the demands of the times. With the rapid 

expansion of these networks, conventional management systems are becoming inefficient, 

making autonomous management systems necessary. By combining BIM with infrastructure 

management technologies, such as GIS, transportation networks are becoming more reliable, 

sustainable, and efficient. Moreover, it can reduce maintenance costs and risks associated with 

operational activities while generating significant revenue for all stakeholders.  

In the literature, BIM is primarily used in administrative processes for existing buildings, data 

management applications, and civil infrastructure facilities. An overview of BIM-related 

research areas is presented in this study to facilitate the application of BIM in transportation 

infrastructures. 

Although academic works mainly focus on roads, highways, and bridges, it is evident that the 

use and application of BIM in transportation infrastructures is increasing. The major 

shortcoming in the literature is that the standards and regulations on this topic are not yet fully 

developed. Transportation infrastructure companies and academia should collaborate to 

calibrate these results.  
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ÖZET 

Oyun terapisi, "eğitimli oyun terapistlerinin, danışanların psikososyal zorlukları önlemelerine 

veya çözmelerine ve optimal büyüme ve gelişmeye ulaşmalarına yardımcı olmak için oyunun 

terapötik güçlerini kullandıkları kişilerarası bir süreç oluşturmak için teorik bir modelin 

sistematik kullanımıdır" (Association for Play Therapy, 1997, s. 4). Bu tanıma göre oyun 

terapisi, "oyunun terapötik güçlerini" kullanarak danışanlara danışmanlık veren bir 

yaklaşımdır (Reddy, Files-Hall ve Schaefer, 2005, s. 4). Schaefer (1993) Drewes (2009), 

oyunun terapötik güçlerinin listesini oluşturmuş ve bu faktörlerin her birinin danışanlar için 

belirli faydalı sonuçları olduğunu öne sürmüştür. Bu terapötik faktörlerden bazıları kendini 

ifade etme, bilinçdışına erişim, doğrudan ve dolaylı öğretim, abreaksiyon, stres aşılama, 

korkuların üstesinden gelme ve olumsuz duygulanımın karşı koşullanması, katarsis, olumlu 

duygu, yetkinlik ve özdenetim, yüceltme, bağlanma oluşumu, yakınlık kurma ve ilişki 

geliştirme, ahlaki yargı ve davranış provası, empati ve perspektif alma, güç/kontrol, benlik 

duygusu, yaratıcı problem çözme, gerçeklik testi ve fantezi dengelemedir. 

Kendini İfade Etme  

Küçük çocuklar daha büyük çocukların ve yetişkinlerin dil becerilerine, kelime dağarcığına ve 

soyut düşünme yeteneklerine sahip olmadıkları için kendilerini kelimelerle ifade etmekte 

zorlanabilirler. "Çocuklar oyun oynarken, bilinçli düşünce ve duygularını oyun aktiviteleri 

aracılığıyla tek başına kelimelerle ifade ettiklerinden daha iyi ifade edebilirler" (Schaefer & 

Drewes, 2009, s. 5). 

Bilinçdışına Erişim  

Çocuklar genellikle bilinçdışı çatışmaların ve sorunların farkında değildir. Oyun odasındaki 

oyuncaklar ve oyun nesneleri, çocuğun anlam yükleyebileceği nötr araçlar olarak 

seçildiğinden, çocuk tarafından bilinçdışı materyali ortaya çıkarmak için kullanılabilmektedir. 

Abreaksiyon  

Abreaksiyon, çocukların stresli veya travmatik olayları (sembolik olarak) yeniden 

yaşamalarına ve bu olaylarla ilişkili duyguları yeniden deneyimlemelerine olanak tanır. 

Stres Aşılama  

Çocuklar genellikle yeni bir okul yılına başlamak, taşınmak, diş hekimine gitmek veya tıbbi 

bir işlem yaptırmak gibi hayatlarındaki stresli olayların beklentisiyle endişelenirler. Bu stresli 

olaylardan önce, çocuklar ne beklemeleri gerektiğini öğrenmenin ve olacaklar konusunda 

daha rahat olmanın bir yolu olarak olayı canlandırırlarsa kaygılarını azaltabilirler. 

Anahtar Kelimeler: Oyun, terapi, çocuk 

 

ABSTRACT 

Play therapy is "the systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process 

in which trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients avoid or 

resolve psychosocial difficulties and achieve optimal growth and development" (Association 

for Play Therapy, 1997, p. 4). .According to this definition, play therapy is an approach that 
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provides counseling to clients by using the "therapeutic powers of play" (Reddy, Files-Hall, & 

Schaefer, 2005, p. 4). Schaefer (1993) Drewes (2009) compiled a list of the therapeutic 

powers of play and suggested that each of these factors has certain beneficial consequences 

for clients. Some of these therapeutic factors are self-expression, unconscious access, direct 

and indirect teaching, abreaction, instilling stress, overcoming fears and counterconditioning 

of negative affect, catharsis, positive emotion, competence and self-control, sublimation, 

attachment formation, intimacy and relationship development, moral judgment and behavior 

rehearsal, empathy and perspective taking, power/control, sense of self, creative problem 

solving, reality testing, and fantasy balancing. 

To express yourself 

Young children may have difficulty expressing themselves in words because they do not have 

the language skills, vocabulary and abstract thinking abilities of older children and adults. 

"Children can express their conscious thoughts and feelings through play activities better 

when they play than they can with words alone" (Schaefer & Drewes, 2009, p. 5). 

Access to the Unconscious 

Children are often unaware of unconscious conflicts and problems. Since the toys and game 

objects in the playroom are chosen as neutral tools that the child can attach meaning to, they 

can be used by the child to reveal the unconscious material. 

Abreaction 

Abreaction allows children to relive (symbolically) stressful or traumatic events and to re-

experience the emotions associated with those events. 

Stress Inoculation 

Children often worry in anticipation of stressful events in their life, such as starting a new 

school year, moving, going to the dentist or having a medical procedure. Before these 

stressful events, children can reduce their anxiety if they visualize the event as a way of 

learning what to expect and being more comfortable with what's going to happen. 

Keywords: Play, therapy, child 
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Kazakhstan, Almaty 

 

ÖZET 

Kazak çocuk edebiyatı hem nicelik hem de ideolojik nitelik açısından yıldan yıla 

büyümektedir. Bunun büyük bir toplumsal önemi var. Çünkü çocuk edebiyatı, genç nesiller 

için milli eğitimin güçlü bir aracıdır. Gençleri milli vatanseverlik ruhu içinde eğitir, ileri 

fikirlerle donatır. Ne gibi zorluklarla karşılaşırsa da, onun üstesinden gelmeyi, çaba 

göstermeyi öğretir. Kazakistan'da Kazak dilinde eğitim vermeyen okullarda Kazak 

edebiyatının bir diğer rolü de yabancı dilde konuşan bir öğrencinin kelime dağarcığını 

geliştirmektir. Çocuk okuduğu eserleri ya da metinleri sadece dinlemekle kalmaz, aynı 

zamanda onları anlamaya da çalışır. Buna dayanarak, eylemleri ve nedenleri hakkında başka 

sorular sorarak yavaş yavaş düşüncelerini netleştirmeye başlar. Soruları cevaplama sürecinde 

düşünme yetenekleri gelişir.Düşüncenin meyvesi kelimedir. Çocuk düşüncelerini kelimelerle 

ifade eder.Dil ve düşünce yakın bir bütünlük içinde olduğundan, anlamlı konuşmanın doğru 

oluşumuyla düşünmeyi geliştirmek mümkündür. Kelimeleri doğru anlayan bir öğrenci, 

başkalarının düşüncelerini hızlı bir şekilde anlayabilir ve düşüncelerini doğru düzgün bir 

şekilde Kazakça ifade edebilir. 

Makalede aşağıdaki konuları inceleyeceğiz: 

-Rus, Özbek, Uygur sınıflarında Kazak çocuk edebiyatının incelenmesi yoluyla 

öğrencilerin Kazak dilinin gelişiminin pedagojik ve psikolojik temellerini belirliyoruz; 

-Çocuk edebiyatı yoluyla öğrencinin dil gelişiminin özelliklerini anlatıyoruz; 

-Kazak çocuk edebiyatı üzerinden öğrencilerin Kazak dilini geliştirmenin yöntemlerini 

ele alacağız. 

Sonuç olarak, yabancı bir çocuğaKazakçayı edebi eserler aracılığıyla öğretmenin bugüne 

kadar etkili yöntemlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk edebiyatı, kelime bilgisi, dil gelişimi, öğretim yöntemleri 

 

 

ABSTRACT 

Kazakh children's literature is growing from year to year both in quantity and ideological 

terms. This has a great social importance. Because children's literature is a powerful means of 

public education of the younger generation. It educates the youth in the spirit of national 

patriotism and equips them with advanced ideas. It strives them to overcome any difficulties 

and increases their strength. In Kazakhstan, another role of Kazakh literature in non-Kazakh 

language schools is to develop the vocabulary of pupil who  speaks another language.  

The child does not only listenthe works or texts, but also tries to comprehend them. On the 

basis of it, he gradually tries to clarify his thoughts by asking other questions. Their thinking 

ability is developed in the process of answering questions. The fruit of thought is speech. The 

child expresses his thoughts in words. Because of the language and thinking are closely 

related, it  gives possibility to improve thinking through the correct construction of coherent 

speech. The pupil who understands the words correctly can quicklycomprehend the thoughts 

 

ÇOCUK EDEBIYATI YOLUYLA ÖĞRENCILERIN KELIME DAĞARCIĞINI 

GELIŞTIRMENIN YOLLARI 

THE WAYS OF DEVELOPING PUPILS' VOCABULARY THROUGH CHILDREN'S 

LITERATURE 

Zhanakul SAMETOVA 
 Dr., Abai Kazakh National Pedagogical University, Institute of Philology,  
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of others and can systematically express his thoughts in the Kazakh language. That is, in this 

article we: 

- the pedagogical-psychological foundations of Kazakh language development of 

pupils are determinedthrough  teaching Kazakh children's literature in Russian, Uzbek and 

Uyghur classes,; 

- Features of the pupil's language development through children's literature; 

- The ways and methods of developing the Kazakh language of pupils through Kazakh 

children's literature are considered by us. 

In conclusion, we recommend that teaching the Kazakh language to a child who speaks 

another language through literary works is one of the most effective methods. 

Keywords: Children's literature, vocabulary, language development, teaching methods 

 

Introduction. 

The main goal of  teaching methodology of Kazakh literature in non-Kazakh language classes 

is to help students to speak, express themselves freely, expand their vocabulary and 

comprehend  the speech of others, that is, to develop the language is teaching  the student to 

use figures of speech correctly, convey thoughts to another person and comprehend other 

people's words very well.  

The Kazakh language is the state language in our country. In this regard, teaching the Kazakh 

language, the state language of our sovereign country, in Russian-language schools is of vital 

importance. The purpose of teaching the state language is to help schoolchildren who study in 

another language master the basics of the Kazakh communication language, to practice 

reading and writing correctly, that is, to explain the rules of spelling and orthography of the 

language. In the basic school, the child continuing  the education received in primary school, 

supplements the content of education with "environmental" topics, and learns to use the 

knowledge gained from grammar in practice. In high school, it is considered to use language 

constructions in speech, recognize the phonetic, lexical, morphological, syntactic structure 

and stylistic features of the language, theoretically systematize it and independently enrich the 

vocabulary. The attractiveness, interest and quality of the Kazakh literature lesson depends on 

the teachers of each subject, their level of education and professional skills. In order to open 

the way for pupils to receive a qualified education and master the necessary knowledge skills 

in this subject in the right direction, the teacher of each subject must pay attention to the 

specifics of this subject and teaching principles characteristic of this subject. The student 

studying Kazakh literature in Russian-language classes must learn the literary vocabulary of 

an unfamiliar language, pronunciation norms, sound regularities, free speech, understand the 

speech of others, acquire sufficient vocabulary, practice speaking in Kazakh, be able to 

communicate in Kazakh language. 

At present, as it is known for all of us, the subjects of the Kazakh language and literature are 

taught as one subject in non-Kazakh language. In the course of teaching the subject of the 

Kazakh language, it is often possible to connect it with the subject of literature. In teaching 

the Kazakh language, not only grammar is explained, but also texts related to additional 

special topics are given. For example, it is very important to connect the Kazakh language 

with  the literature in  teaching texts as "Outstanding Kazakh poets-writers", "Abai of 

humanity", "Kazakh national traditions", etc.. In this case, the vocabulary stock of students is 

expanded  and they get used to the systematic expression of their thought. At the same time, it 

is effective to explain the meaning, origin and history of words that are difficult for a student 

to understand by linking the Kazakh language lesson with literature. Therefore, a student who 

has used the word in the appropriate place and knows its meaning well can independently 

compose a sentence and skillfully use it in colloquial speech. In this regard, let's pay attention 

to the opinion of A. Bilalova: “It is known that the Kazakh language is a means of expressing 
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life, education, communication. One of the signs of our country is the correct use of our 

national language. Human duty is formed by the study of language and literature” (Bilalova 

A., 2010: 27). The subject of literature increases the spiritual world of a person, his morality, 

his ability to think, teaches him to analyze and differentiate, occupies a special place in the 

formation of feelings, speech and creative activities. 

The study of the topic 

The acquisition of the status of the Kazakh language as a state language brought an active 

impetus to the teaching of the Kazakh language. The teaching of the Kazakh language as the  

state language has been started in various fields. In addition to teaching the state language at 

school, teaching it to adults, teaching  it in industries and institutions opened the way for 

many studies  in this field. Effective ways of analyzing text in other language classes are 

considered in G. T. Kozzhanov's article entitled "Ways of working with the text in teaching 

Kazakh language to adults". The author proposes a system for reading the text, vocabulary 

work, questions and tasks given related to the text  saying that "there are many advantages of 

working with the text in teaching the language to the representatives of other nationalities and 

Russian-speaking Kazakhs" (Kozzhanov, 2008: 2). This system of text analysis can be 

actively used in teaching Kazakh literature in schools of other languages. In the article "The 

trend of teaching any native language as a foreign or second language" T.T. Ayapova 

mentions several trends of language learning. They include brainstorming questions, language 

teaching through pronunciation and reading, speaking and writing, and detailed types of work 

with language materials. The author presents texts as language materials and mentions several 

types of work with texts. These are: “Reading texts, working with various tables and 

diagrams, translating difficult parts of the text, working with the words of folk style, 

definitions” (Ayapova T.T.: 2009: 3), in the methodical work “Text theory and methodology 

of text analysis”  N.Zh.Kurmanbaeva suggests ways of working with educational texts, ways 

of using the text in the formation of mechanisms of national thinking, ways of analyzing style 

and types of work with the text in the direction of language development, ways of teaching 

the text planning. The author points out that the logical operation of students is analysis and 

synthesis in  planning the text and differentiates the actions of the student, types of work with 

the text performed in planning the text:  “By learning to create a plan for the text, the student 

learns how to recognize the most meaningful, important, i.e. the way to recognize the grain of 

thought in given material. The logical operations performed by students when planning the 

text that they should have formed are: the division of the entire text into meaningful parts; 

highlight and define the main idea; give subthemes to parts; arranging them in the form of a 

plan” [Kurmanbaeva, 2000: 21]. As a rule, the methodology for analyzing the composition in 

other language schools is based on the methodological system of schools where teaching is 

conducted in the native language. It  does not deny the features and new ways of analyzing 

fiction in other  language schools. Of course, according to our methodologists, the analysis of 

fiction  is a process that is carried out after the content of the work has been fully assimilated. 

In our opinion, the analysis of the work itself can be regarded as a step towards mastering this 

content. That is, at each step of the analysis there are ways to assimilate the content of the 

text, analyze and recognize the work. Moreover, in schools of other languages, composition is 

not always taught in one direction, in one established system. Consideration of new ways of 

teaching literature gives rise to a new research. One of the ways to make educational-

cognitive activity in this direction effective is the knowledge of the psychological-pedagogical 

direction of text analysis and differentiation of analysis methods that are actively used in the 

methodology of teaching literature.  

Result. 

Most studies in the direction of teaching literature, known to methodological science, are not 

intended for classes of other languages. The system of teaching literature in schools, where 
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the teaching is conducted in the native language, has become somewhat established. And the 

teaching of literature in schools of other languages is recognized as a complex and 

undeveloped area of methodological system. There are very few research works, teaching 

aids, teaching textbooks devoted to the problem of teaching Kazakh literature in schools of 

other language. Consideration of the issue of teaching in schools of other language is a new 

direction in the methodology of teaching Kazakh literature, which is the basis for new 

research channels. We consider  that the teaching of Kazakh literature in Kazakh schools and 

teaching the Kazakh literature  in schools of other language are two-way system with their 

own characteristics, although they are similar in basic principles and methodological 

direction. As a result of the analysis and teaching fiction work, in the course of a deep 

understanding of literature, the student will get acquainted with some of the advanced 

examples of Kazakh and kindred peoples, world literature in accordance with the 

requirements of the curriculum. He strives for his own ideas, correct judgements and fresh 

conclusions.  

However, it is known that this is not easy to do, since the textbook is one of the tools for 

educating students, it is always appropriate to pay attention to the special role of analyzing the 

works of poets-writers, samples of folk oral literature, ancient literature. In accordance with 

modern requirements, the content of literary education should be created in accordance with 

the age characteristics of the student, and the selection of educational materials based on 

national values is of great importance in the formation of a patriotic personality. In our 

republic, the formation of a competitive personality of students, as well as their adaptation to 

capable citizens is a priority before general education schools. 

The text (it makes no difference whether it is a lyrical poem or a prose work) is a systematic 

thought as a whole. Systematically organized sentences form the structure of the text. The 

sentences in the text demonstrate logical unity. And, logically completed detailed thought 

forms the syntactic structure of the poem in the text of a lyrical poem. It can be focused on 

either one line or one verse.  And in the text of a prose work, one sentence or sentences 

focused on one thought from the point of meaning constitutes a small unit of the text, one 

paragraph. Of course, it is necessary to find the main core of the main thought, differentiating 

each detailed thought into a "syntactic unit". Reading and comprehending each semantic unit 

of the text will be a guide to deep text recognition. S.Rakhmetova about meaningful reading 

of the text: “In meaningful reading, the attention of children is drawn to the ideological 

content of the work. In the process of comprehensive reading, higher senses such as illusions, 

concepts, and images will be developed.  Comprehensive redaing is a clear and deep 

understanding of the content of the text. A complete comprehension  of  reading is evidenced 

by the ability of children to differentiate the main idea from the text and express their own 

opinion about its content" [Rakhmetova, 1987: 52]. While reading the text, pupils analyze the 

semantic units in the text, determine the relationship between sentences. In the process of 

studying the text through drawing, such psychological processes as perception, thinking, 

understanding take place in the mind of the pupil. And the physiological basis of feelings, 

including vision, is much higher than other types of psychological functions. Especially, it has 

been proven in practice that this type of technique is especially active among the students in 

grades 5-8 (doctor-physiologist I.P. Pavlov). The supporting diagram forms a logical network 

that creates thoughts about the form and nature of concepts in the pupil's mind. This network 

helps the pupil's mind to identify the most basic concepts, systematize the relationship of 

these concepts to each other and allow them to stabilize in his mind as a whole. For example: 

let's take the text of M. Makataev's poem "Three Happiness", taught in the 5th grade. 

Structure: stanza 3, line 12, a, a, b, a - 11 syllable, written in black verse. 2. As words, the 

meaning of which is analyzed: happiness - (to be excited, rejoice, to be happy) happiness; 

people - (country, people) community, audience; ore - (wealth, minerals in the subsoil) 

131

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



mineral, ore; to be poor - (suffer, torture, be humiliated) suffer, descend,  fall; price - 

(estimated) cost, price; cut - (cut) cutting; disappointment - (disappointment in life, loss of 

hope) to lose hope; Otan - (Motherland, homeland) homeland, Motherland; God - (God, 

Allah, Almighty) God, divinity; extinguished - (extinguished) to extinguish; kel dagy - (come) 

to come; flame - (flame) light; hard-hearted - (meaning a heartless, hard, heartless person) 

merciless, cruel; saint - (derived from the word "property", special) worthy, blessed. 

Paraphrase of the poem: My first happiness is my people; -And my second happiness is my 

language; My third happiness is  my Motherland – are  all metaphors. The "gold mine" in the 

verse "I will give the gold mine of my mind to it" is a metaphor too. Epithets such as "hard 

heart" and "holy tongue" appear in the text. As a rule, work with the artistic word of the work 

is carried out after the full development of the text. Although the content of knowledge of 

literary theory is indicated in the program, it is known that the  theoretical knowledge is 

continuously conducted on each text and topic. In this regard, after mastering the text of the 

poem, the search for artistic words in the work is considered one of the most important tasks. 

And the compositional structure of the poem is clear. Three support  of the poet - three 

concepts - people, language, Motherland. The emotional excitement of the poet is intertwined 

around these three concepts (Zhumakaeva B., Erkhozina Sh., 2018: 215). 

Analysis 

Although the teaching of Kazakh literature began in the 1950s in non-Kazakh language 

schools, it was only partly taught in the country's schools before independence. Therefore, the 

study of teaching the Kazakh literature in Russian-speaking schools has not been carried out 

for a long time. Teaching of Kazakh literature in non-Kazakh language schools is still a 

complex problem requiring many solutions.  The importance of teaching the subject of 

Kazakh literature is reflected in the objectives  of creating opportunities for students to learn  

Kazakh as the state language and expand the language environment through literary texts. 

Ensuring the expansion of communicative environment of students in the Kazakh language, 

depending on the language potential and vocabulary of a person have complicated teaching of 

Kazakh literature. Contributes to the formation of the student's personality through the 

implementation of linguo-communicative, linguo-informational, linguo-problem functions of 

the subject of Kazakh literature, in order to form spiritual, moral, linguo-aesthetic 

competencies.  

Therefore,  teaching of the Kazakh literature in non-Kazakh language schools is aimed at 

expanding the types of work with the text directly. The text is a complex unit not only with its 

structure, but also with its many layers. If the study of the nature of the text is just as relevant, 

it is so important to properly plan the process of its presentation and analysis. Teaching  the 

text is not limited to repeating it without mistakes. In the process of text analysis, multifaceted 

educational and cognitive activities of students are carried out. As we have noticed, most of 

the researches in the direction of teaching Kazakh literature in methodology science are not 

intended for classes of other languages. This problem is considered in the methodological 

works that we have distinguished. However, most of them is related to literature classes in 

Kazakh language schools. In schools where education is conducted in the mother tongue, the 

system of teaching literature is somewhat developed. And teaching of literature in schools of 

other languages is recognized as a new field, which is complex and a methodological system 

has not developed yet.  There are few research works, methodical manuals and methodical 

teaching aids that deal with the issue of teaching Kazakh literature in schools of other 

languages. Since 2002, Kazakh literature in schools of other languages has been taught in the 

state language. This is a good start. Because literature is a whole world that is completely 

intertwined with people's lifestyle, national consciousness, language. Teaching Kazakh 

literature through translation strips it of its qualities and makes it the same as "putting on the 

clothes of another language and mentality". And consideration of the problem of teaching 
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literature in schools of other languages is a new field in the methodology of teaching Kazakh 

literature, which is the basis for new research channels. The first steps in this field are clearly 

recognizable from the works presented by us. Therefore, it is considered by us that the  

teaching of Kazakh literature in Kazakh schools and teaching in other language schools are 

two-oriented systems with their own characteristics, although they are similar in terms of their 

basic principles and methodological direction. 

Psychologists emphasize the following skills in language learning. They are: seeing, feeling, 

hearing. In language learning, listening and speaking have a special place. Because, according 

to our observation, in any class, the student quickly learns oral speech and communicates 

quickly with his peers. There, students receive sounds and words by hearing and speaking. By 

talking to each other, they can learn how to use the language themselves. We know from the 

manner of speech and mood of the person that the declarative, interrogative, and interrogative 

sentences in the Kazakh language are used. The student learns this during conversation, by 

mastering the emotional side of the language and rhythm of intonation. And it is known that 

the role of the subject of literature is great to competently speak the literary or official 

language and read texts with full  understanding. 

Vocabulary work is connected with reading stories, poems, memorizing proverbs and riddles. 

In this regard, it is necessary to ensure that new words and phrases are always written in the 

dictionary and memorized in each lesson. Vocabulary work will be effective only if the new 

words learned in each lesson are regularly used in oral and written speech. Working  with the 

dictionary is also carried out in explaining  grammatical definitions, exercises, working with 

pictures, poems and riddles, answering questions. In each new lesson, the student learns 

several new words. It is better to write new words in the table, because they will not only get 

acquainted with the translation of the new word, but also find and write the synonym, 

antonym, homonyms of the same word. 

Learning the Kazakh language in  Russian school is not a memorization of new words in each 

lesson, but one need to consciously understand the meaning of these words and be able to use 

them orally and in writing. It is useful to perform the following types of exercises so that not 

to forget the new words taught: 

1. Reading  new words. 

2. Listen and repeat difficult words with choir or through special discs. 

3. Learning new words in phrases, sentences. 

4. Using oral question-answer. 

5. To make a sentence based on the picture using the same words. 

6. Show the object itself or its picture and name it. 

7. Performing exercises. 

8.  Implementing independent work on distributed materials. 

 

It can be left forever in the memory of the students using such techniques and repeating them 

several times in the following lessons. After all, it is difficult for students studying in Russian 

language classes to be able to pronounce and write such words correctly, therefore one should 

repeat these sounds in each  lesson. 

The use of the samples of proverbs is very important to increase the interest of language 

learners. It is also enough to get acquainted with the proverbs and educational value of their 

knowledge. Proverbs can be used at different stages of the lesson and at all levels of education 

(primary, secondary, high) for students with different levels of language proficiency. They 

depend on the goal set by the teacher, and on what abilities are expected to form in students at 

a given level of education. 
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The main purpose of using proverbs in the lesson of Kazakh literature: 

1. Formation of language learners' ability to pronounce words correctly. 

2. Explanation and confirmation of some grammatical phenomena. 

3. Expansion and enrichment of vocabulary. 

4. Stimulation of speech activity. 

5. Formation of translation skills. 

Recognizing that proverbs are an incomparable heritage both in educational and expanding 

the vocabulary stock of students, it is possible to work with them in the lessons of Kazakh 

literature. 

Conclusion 

To teach a language, it is necessary to know well the age characteristics and personal 

characteristics of students, their attention, thinking and perception qualities. There are many 

differences in how students perceive and think, so it is important to keep track of which 

students know what in each lesson and what needs to be done to help them. Then you will 

know without confusion what tasks should be given to each student individually, with whom 

and what work should be done. This is especially helpful for a child with a poor education. 

After writing in a copybook the mistake made by the student and determining its cause, it is 

necessary to organize additional work so that the student does not repeat the same mistake a 

second time. For example, while learning to read and write, they memorize individual letters 

and sounds, do not pay attention to the meaning of each of them, and cannot read and write 

words correctly. Therefore, if we compare the pronunciation and spelling of each word, divide 

the word into syllables, syllables into sounds, or, conversely, teach by composing syllables 

from sounds, words from syllables, students will write and read this word correctly and 

memorize for a long time. Since the main goal of the Kazakh literature subject taught in 

Russian classes is to bring students to a certain level of Kazakh language proficiency, to be 

able to express their thoughts to others, to be able to understand someone’s speech and 

writing, the teacher’s objective  is to form a creative personality by including game elements 

in the lesson of the Kazakh language. 
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ÖZET 
İnfertilite, en az bir yıl korunmasız ve düzenli cinsel ilişkiye rağmen çiftlerin doğal bir gebelik 

elde edemediği bir sağlık ve sosyal problemdir. İnfertilite hem kadınları hem erkekleri etkiler, 

istedikleri halde çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık %50’sinde sorun erkek kaynaklıdır. 

Erkek infertilitesinin en yaygın nedenlerinden biri olan varikosel, pleksus pampiniformiste 

anormal venöz genişleme ve kıvrılma ile karakterizedir. Varikosel prevalansı genel erkek 

popülasyonunda yaklaşık %15 ve primer ve sekonder infertil erkeklerde sırasıyla %25-40 ve 

%45-81'dir. Varikoselin hangi mekanizma ile infertiliteye yol açtığı kesin olarak 

bilinmemektedir. Bununla birlikte varikosel patofizyolojisinde oksidatif stres önemli bir role 

sahip gibi görünmektedir. 

Bu çalışmada varikoselin seminal plazmadaki antioksidan kapasitesi üzerine olan ilişkisi 

araştırılmıştır. Çalışmaya Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Üroloji 

Polikliniğine başvuran derece 2 varikosel teşhisi almış ve anormal semen parametrelerine 

sahip erkekler (n=6) ve varikosel teşhisi almamış ve anormal semen parametrelerine sahip 

idiyopatik infertil erkekler (n=9) dahil edilmiştir. İki yaşından küçük çocuğu olan fertil 

normozoospermik erkekler (n=9) kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm katılımcıların semen 

örnekleri alınmış ve semen analizleri yapıldıktan sonra seminal plazmaları santrifüj ile 

ayrılmıştır. Seminal plazmadaki tüm enzimatik olmayan antioksidanların analizi için enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemi kullanılmıştır. Bunun için sıralı 

konsantrasyonlarda standart solüsyonları hazırlanmış ve dilüe edilmiş seminal plazmalar 

mikroplaka üzerine yerleştirilerek çalışılmıştır. Mikroplaka, spektrofotometrede 405 ve 750 

nm dalga boylarında okutulmuştur. Okumalar sonunda troloks standart eğrisi oluşturulmuş ve 

katılımcıların total antioksidan kapasiteleri bu eğri üzerinden hesaplanarak belirlenmiştir. 

Fertil ve infertil gruplar arasındaki verilerin ortalamalarının farkı Kruskal Wallis testi ile 

analiz edilmiş, ikili karşılaştırmalar Mann Whitney-U testi ile yapılmıştır. Korelasyon 

Spearman’ın sıralı korelasyon katsayısı ile değerlendirilmiştir. 

Seminal antioksidan seviyeleri varikoselli infertil grupta 7,155±0,448 mM, varikoseli 

olmayan idiyopatik infertil grupta 7,439±0,150 mM ve kontrol grubunda 7,620±0,079 mM 

olarak belirlenmiştir (P=0,003). Antioksidan kapasitesinin varikoseli olan infertil erkeklerde, 

varikoseli olmayan idiyopatik erkeklerden daha düşük olduğu belirlenmiştir 

(normozoospermik fertil erkeklere kıyasla sırasıyla P=0,001 ve P=0,011). Seminal 

antioksidan seviyesi tüm katılımcılarda sperm konsantrasyonu (P=0,019), motilite (P<0,0001) 

ve normal morfolojik (P=0,001) formlarla pozitif korelasyon göstermiştir. Çalışmanın 

sonuçları varikoselin total seminal antioksidan kapasitesine etkili olduğunu göstermektedir.   

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 221S002 proje numarası ile desteklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan, erkek infertilitesi, semen, varikosel 
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ABSTRACT 

Infertility is a health and social problem in which couples cannot achieve a successful 

spontaneous pregnancy although at least one year of unprotected and regular sexual 

intercourse. Infertility affects both men and women, and in approximately 50% of infertile 

couples, infertility is male-originated. Varicocele, one of the most common causes of male 

infertility, is characterized by abnormal venous enlargement and curving of the plexus 

pampiniformis. The prevalence of varicocele is approximately 15% in the general male 

population and 25-40% and 45-81% in primary and secondary infertile men, respectively. The 

exact mechanism by which varicocele causes infertility is not known. However, oxidative 

stress seems to have an important role in the pathophysiology of varicocele. 

In this study, the relationship of varicocele on antioxidant capacity in seminal plasma was 

investigated. Men with abnormal semen parameters with a diagnosis of grade 2 varicocele 

(n=6) and idiopathic infertile men (n=9) who were not diagnosed with varicocele and had 

abnormal semen parameters (n=9) who applied to Samsun Ondokuz Mayıs University 

Hospital Urology Clinic were included in the study. Fertile normozoospermic men (n=9) with 

children younger than 2 years old constituted the control group. Seminal plasma samples were 

separated by centrifugation after semen analysis from the semen samples of all participants. 

The enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method was used for the analysis of all 

non-enzymatic antioxidants in seminal plasma. For this, standard solutions with sequential 

concentrations were prepared and analyzed with diluted seminal plasmas by placing them on 

the microplate. The microplate was read in the spectrophotometer at wavelengths of 405 and 

750 nm. At the end of the readings, the trolox standard curve was created and the total 

antioxidant capacities of the participants were determined by calculating from it. The 

difference in the mean of the data between the fertile and infertile groups was analyzed with 

the Kruskal Wallis test, and pairwise comparisons were made with the Mann Whitney-U test. 

The correlation was evaluated with Spearman's rank correlation coefficient. 

Seminal antioxidant levels were 7.155±0.448 mM in the infertile group with varicocele, 

7.439±0.150 mM in the idiopathic infertile group without varicocele, and 7.620±0.079 mM in 

the control group (P=0.003). Antioxidant capacity was found to be lower in infertile men with 

varicocele than in idiopathic men without varicocele (P=0.001 and P=0.011, respectively, 

compared to normozoospermic fertile men). The seminal antioxidant level was positively 

correlated with sperm concentration (P=0.019), motility (P<0.0001) and normal 

morphological (P=0.001) forms in all participants. The results of the study show that 

varicocele effects on total seminal antioxidant capacity. 

This study was supported by TUBITAK with the project number 22S122. 

Keywords: Antioxidant, male infertility, semen, varicocele 
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ABSTRACT 

Although Nigeria is chiefly known for its oil and gas production, agriculture employs about 

70 per cent of its labor force. Unfortunately, the country has experienced severe 

farmers’/herders’ conflicts which have negatively influenced agricultural production, 

resulting in severe food insecurity. Historically, relations between herders and sedentary 

farming communities have been harmonious. They lived in a peaceful, symbiotic 

relationship: herders’ cattle would fertilize the farmers’ land in exchange for grazing rights. 

But tensions have grown over the past decade, with increasingly violent flare-ups spreading 

throughout the central and southern states; incidents have occurred in at least 22 of the 

country’s 36 states. The study adopts Karl Marx’s Conflict Theory as a framework of 

analysis. According to the theory, society is in a state of perpetual conflict because of 

competition for limited resources. And that social order is maintained by domination and 

power, rather than consensus and conformity. Secondary data is largely used for the work 

and analyzed qualitatively. Findings suggest that the principal causes and aggravating 

factors behind this escalating conflict are climatic changes (frequent droughts and 

desertification); population growth (loss of northern grazing lands to the expansion of 

human settlements); technological and economic changes (new livestock and farming 

practices); crime (rural banditry and cattle rustling); political and ethnic strife (intensified 

by the spread of illicit firearms); and cultural changes (the collapse of traditional conflict 

management mechanisms). A dysfunctional legal regime that allows crime to go 

unpunished has encouraged both farmers and pastoralists to take matters into their own 

hands, leading to prolonged conflicts. According to a 2015 study, the federal government 

was losing $13.7 billion in revenue annually because of herder-farmer conflicts in Benue, 

Kaduna, Nasarawa, and Plateau states. This study recommends that both federal and state 

governments should formulate and implement steps to address the needs and grievances of 

all sides transparently and equitably. 

 Keywords: Food, Agriculture, Farmers, Herders, Insecurity, Nigeria 
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UNIVERSITY OF CAMBODIA 

ABSTRACT 
Coping strategies employed by mothers of visually impaired persons can influence their 

quality of life and faced with some degrees of stressors from their wards and these stressors 

elicit major health related challenges on them. There is however dearth of information about 

the level of stressors and coping mechanisms among this population especially in urban 

settings in Nigeria. This study, therefore, focused on the coping mechanisms with various 

types of stressors among mothers of visually impaired children in Akure. 

The study was a descriptive cross-sectional study, All the 89 mothers of visually impaired 

children in the school for the visually impaired children in Akure who consented to participate 

were recruited into the study. The instruments for data collection were a Focus Group 

Discussions (FGD) guide, and a standardized structured questionnaire which focused on 

mother's knowledge of what constitutes a mental challenge, perceived stressors associated 

with the management of their children's disability and different coping styles adopted by 

them. The mothers' stress scores measured with a four-point scale were in respect of the 

typology of stressors induced by the following: causes of disability; level of burden of child's 

disability; financial; family and community; and psychological factors. Descriptive statistics-

percentages and the Chi-square test interval were used to analyze quantitative data and 

thematic approach was used to analyze the Focus Group Discussions. 

The participants' mean age was 48.5 ± 16.5 years. Their levels of education were; no formal 

education- 22.7%; Arabic-7.0%; primary-16.1%; secondary-29.7%; and tertiary-24.5%. 

Overall, the prevalence of stress among the participants was low (42.0%); 12.8% of 

respondents were on borderline while 45.2% had high stress level. The overall mean stress 

score was 82.6±17.5. The mean stress scores by typology of stressors were: child (24.4±6.6); 

family and community (15.1±5.3); school (12.9±4.1); psychological (11.2±3.5); financial 

(11.0±3.6); and the least was disability (8.6±3.4). The levels of stress by age groups were as 

follow: 15-24years (1.6%); 25-34 years (18.4%); 35-44years (45.2%); 45-54years 

(24.8%); 55-64 years (8.4%); and 65-74years (1.6%). (p<0.05). The mean stress scores by 

level of education were; no formal (77.3±16.1); primary (83.7±16.5); secondary (81.5±16.0) 

and tertiary (87.9±18.8) and their differences were significant. The followings top the list of 

the stressors mentioned by the respondents: inability to see (12.0), dependent lifestyle 

(11.2%), vulnerability of their children to sexual abuse (11.2%), and onset of puberty 

(11.1%). Mothers' perceptions of the seriousness mental disability were as follow: very 

serious-63.2%; moderately serious-21.2%; and not serious-15.6%. (p<0.05). The mothers' 

mean stress scores occupation were; civil servants-87.8±18.0; private-70.5±5.0; trader-

83.1±16.7; housewife-77.7±21.9, and artisan-69.1±12.1. The coping strategies employed by 

mothers were: expression dissatisfaction (43.3%); acceptance (30.1%); expression of anger 

(17.2%); seeking for social support (5.3%) avoiding the situation (4.1%). Main stressors 

affecting participants were dependent lifestyles, inability to see, vulnerability of children to 

sexual abuse and onset of puberty. The most widely employed coping strategy was verbal 

expression of dissatisfaction.  

Health education strategies such counseling, peer-education and resource-linking needed to 

address these problems. 

Keywords: Stress, Motherhood, Mentally challenged children, Coping mechanism 

Word Count: 464 
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ABSTRACT 

Study was conducted between October 2021 and February 2022 in Osun State University, 

College of Agriculture, Teaching and Research Farm (Latitude 7
0
, 52’37

o 
N and Longitude 4

0
, 

18’13, 76
0
 E), Ejigbo, Nigeria to determine the influence of nutrient sources on selected 

mineral and vitamins. The nutrient sources used were Poultry dung (10tons/ha), Cattle dung 

(10tons/ha), and NPK (15:15:15) at 150kg/ha and there was control (plants that received no 

treatments). The experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design 

(RCBD) with three replicates. After harvest the fruits were analysed for mineral elements and 

vitamins using standard assays. Statistical analysis showed that for mineral contents, when 

compared to other treatments, plants that received cattle dung and NPK had the highest iron, 

sodium and zinc but did not differ significantly (P≤0.05). Plants that received cattle dung also 

had the highest calcium (105.0mg/100g), potassium (83.33mg/100g) and phosphorus 

(76.83mg/100g) when compared to other treatments. For cadmium, 0.02mg/100g and 

0.17mg/100g were observed respectively in fruits that received cattle dung and poultry 

manure. Sodium contents respectively were 97.33mg/100g, 87.0mg/100g and 88.33mg/100g 

for the plants under cattle dung, poultry manure and NPK. Highest content of magnesium 

(141.0mg/100g) and copper (0.02mg/100g) were observed in the plants under NPK. The 

observed values of lead were low across all treatments with 0.03mg/100g except in plants 

under cattle dung with 0.02mg/100g. β-carotene (3.98mg/100g) and Lycopene 

(10.33mg/100g) were more in fruits under cattle dung compared to the fruits under other 

nutrient sources. Vitamin A (79.87mg/100g), vitamin B2 (6.60mg/100g), and vitamin C 

(47.80mg/100g) were high in fruits under cattle dung than other nutrient sources. 

Fruits under NPK had the highest vitamin B1 (3.90mg/100g) while fruits under poultry 

manure had the highest vitamin B5 (6.13mg/100g). Almost all nutritional properties of the 

fruits that received cattle dung were observed to be higher compared to NPK, control and 

poultry manure. Hence, cattle dung (10 tons/ha) for the cultivation of snake tomato is 

recommended. This will bring about the optimal fruit nutritional properties and the health 

substances in the fruits of snake tomato. 
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ABSTRACT 

Studies on Indoor Environmental Quality (IEQ) at academic institutions primarily focus on 

students, with little attention paid to lecturers in higher education institutions such as 

universities, and polytechnics. (IEQ) represents a space that has different environmental 

conditions that affect people's lives in a building such as “Indoor air quality (IAQ), lighting, 

thermal comfort, acoustics, ergonomics” IEQ assesses the extent to which lecture Hall 

settings provide the expected comfort that lecturers require to contribute to the completion of 

specific academic tasks. The data for this study were gathered from 206 lecturers at Federal 

Polytechnic Ilaro who replied to the survey questions. SPSS was used to examine the data, 

and the findings from various variables and parameters reveal that the correlation, regression, 

and Chi-Square Test values are very significant to the performance of lecturers in the 

polytechnic. Some lecture halls were identified by respondents as failing in meeting IEQ 

criteria. Recommendations were made that  IEQ compliance components be retrofitted into 

these lecture halls. 

Key Word: Indoor Environmental Quality (IEQ), Ergonomics, Academic Institution 
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ABSTRACT  

Understanding the process of phytoplankton variation can be particularly useful for water 

quality improvement and management decisions. 

In this study, the taxonomic composition, abundance, temporal variation, spatial distribution 

and diversity of phytoplankton were investigated at the In this study, the taxonomic 

composition, abundance, temporal variations, spatial distribution and diversity of 

phytoplankton were studied in the Nador lagoon at 3 study stations, during a fortnightly 

monitoring, and a seasonal monitoring in 2018-2019.  

The ecological study was devoted to microalgae in relation to abiotic factors. The analysis 

showed a mainly seasonal variation of physico-chemical parameters with abiotic factors. 

The most dominant microalgae in the lagoon of Nador are diatoms followed by 

dinoflagellates, with a presentation of the harmful species of the population. 

Keywords: Phytoplankton, harmful species, physicochemical parameters, Lagoon of Nador… 

 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN PHYTOPLANKTON DYNAMICS AND 

ENVIRONMENTAL PARAMETERS OF THE NADOR LAGOON-MOROCCO 

 

 

Ouassila Riouchi* 

Ali Skalli 

Mustapha Akodad 

Abdelmajid Moumen 

Ghizlane Azizi 

Hanane Ait Hmeid 

Mourad Baghour 

 OLMAN- BGPE, Nador Multidisciplinary Faculty (FPN), Nador, Mohammed 1st University, 

Morocco 

141

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

 

 

İslamî Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı  

ORCID ID: 0000-0001-7694-847X 

ÖZET 

1920 yılında Elazığ’da doğup Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde hizmet ettikten sonra 2021 

yılında Elazığ’da vefat eden ömrünü, Kur’ân-ı Kerîm ve din hizmetine adamış bir alim olan 

Hafız Abdullah Nazırlı’nın şiirlerinin toplandığı eseri Dîvân-ı Nazlı üzerine yapmış 

olduğumuz çalışmamızda, Hz. Muhammed’e olan sevginin ve ona duyulan saygının eserde 

nasıl yer aldığını incelemeye çalıştık. Hafız Abdullah Nazırlı, Osmanlı döneminden 

Cumhuriyet dönemine  geçiş yıllarında yaşamıştır ve onun eserinde, hem hece hem de aruz 

vezniyle yazılmış şiirler bulunmaktadır. 

Hafız Abdullah Nazırlı, Dîvân’ına “Gaye” adını vermekte olup bu gayeyi de insanları yoktan 

var edip rızıklandıran Allah’ı tanımak ve ona itaat etmek olarak açıklamaktadır.O; eserini, 

iyiliği yaygın hale getirmek ve rıza-yı İlahi’ye mazhar olmak için kaleme aldığını Dîvân-ı 

Nazlı’nın ön sözünde ifade etmektedir. Ayrıca Hafız Abdullah Nazırlı, eserin yazılma 

tertibini; Allah’ı tanımak ve peygamberi bilmek, Kur’ân-ı Kerîm’i bilmek ve okumak, İslam’ı 

bilmek ve Müslüman olarak yaşamak, hem dünyaya hem ahirete hizmet gayesi içinde olmak 

olarak eserin sebeb-i telif kısmında ifade etmiştir. 

Hafız Abdullah Nazırlı, Gaye olarak adlandırdığı Dîvân’ının üçüncü bölümünü Hz. 

Muhammed’e ayırmış olup bu bölümde; Hz. Muhammed’in alemlere rahmet olarak 

gönderildiğini, O’nun alemin özü olduğunu, O’nun gelmesiyle cehaletin son bulduğunu, 

O’nunla zulmün son bulup adaletin geldiğini, O’nun hiçbir peygamberde olmayan özelliklere 

sahip olduğunu, O’na ümmet olmanın ne büyük şeref olduğunu, O’nun son peygamber 

olduğunu, sadece İslâm toplumlarının değil, tüm insanlığın O’na hayran olduğunu dikkatlere 

sunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dîvân-ı Nazlı, Hz. Muhammed, Tasavvuf  

 

ABSTRACT 

We have done our work on Dîvân-ı Nazlı, the work of Hafız Abdullah Nazırlı, a scholar who 

was born in 1920 in Elazığ and served in various regions of Anatolia and died in Elazığ in 

2021, who devoted his life to the Qur’an and religious service. In our study, we tried to 

examine how the love of Muhd and the respect for him took place in the work. Hafız 

Abdullah Nazırlı lived during the transition years from the Ottoman 

periRepublicanRepuclican era and his work includes poems written in both syllable and aruz 

meter.  

Hafız Abdullah Nazırlı calls his Divan “Gaye” and explains this purpose as recognizing and 

obeying Allah, who creates and provides sustenance to people. He states in the preface of 

Dîvân-ı Nazlı that he wrote his work to spread goodness and to receive the consent of the 

divine. In addition, Hafız Abdullah Nazırlı the writing arrangement of the work; knowing 

Allah and knowing the Prophet, knowing and reading the Qur’an, knowing Islam and living 
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as a Muslim are stated in the reason of the work as being in service to both the world and the 

hereafter. 

The third part of his Divan, which he called Hafız Abdullah Nazırlı Gaye, was sent to Hz. 

Muhammad, and in this section, that Mohammed was sent as a mercy to the worlds, that he is 

the essence of the world that ignorance came to an end and justice came with him, that he has 

features that no prophet has, what a great honor it is to be an ummah to him, that he is the last 

prophet, only Islamic societies, not only it brings to the attention that all humanity admires 

him. 

Keywords: Dîvân-ı Nazlı, Hz. Mohammed, Sufism 

 

GİRİŞ 

Hafız Abdullah Nazırlı, 1920 yılında Elazığ’ın merkeze bağlı köylerinden Hoş Köyü’nde 

doğmuş olup babası Diyarbakır’ın Hani ilçesinden Hacı Ali Efendi’dir. Çocuklukta geçirdiği 

bir rahatsızlık sebebiyle sağ gözünü kaybeden Abdullah Nazırlı, ilk eğitimini Hani’de 

babasından almış olup on iki yaşında hafız olmuştur. Hani’den ayrıldıktan sonra Elazığ’a 

gelen Nazırlı, burada tecvid, kıraat ve makam derslerini almıştır. Buradaki eğitiminden sonra 

tekrar Hani’ye dönerek amcasından Arapça, tefsir ve fıkıh derslerini almıştır.
1
 Hafız Abdullah 

Nazırlı 2021 yılında Elazığ’da vefat etmiştir. 

Yurdun çeşitli bölgelerinde müezzinlik, imamlık, Kur’ân kursu öğreticiliği yapan Nazırlı, çok 

sayıda eser vermiş olup bunların arasında  aruz ve hece veznini kullanarak  meydana getirdiği 

manzum eserler de yer almaktadır. Bu manzum eserlerden bir tanesi de kendisinin “Gaye” 

adını verdiği doksan altı manzumeden oluşan Dîvân-ı Nazlı adlı eseridir.
2
 Hafız Abdullah 

Nazırlı, Dîvân’ına isim yaptığı Gaye’yi; her şeyi yoktan var eden, mahlukları rızıklandıran 

Allah’ı tanımak olarak tarif etmektedir.
3
 Nazırlı,  eserinin ön sözünde Dîvân’ını; iyiliği ön 

plana çıkarıp kötülüğü def etmek, hem dünya hem ahiret için faydalı olabilecek bilgileri 

aktarmak, vefatından sonra da insanlığa faydalı olmak, dua almak ve Allah rızasına ulaşmak 

için yazdığını ifade eder.
4
 

Çalışmamıza da konu olan Dîvân-ı Nazlı adlı eser;  Gaye 1: Cenab-ı Hakk’ı Tanımak, Gaye 2: 

Hac İlahileri, Gaye 3: Resulü Mücteba Efendimiz, Gaye 4: Kur’ân-ı Kerîm, Gaye 5: 

Müslüman Olmak, Gaye 6, Gaye 7 olmak üzere yedi bölümden oluşmaktadır.
5
  

Hz. Muhammed, Allah tarafından gönderilen son peygamber olup İslam toplumlarında her 

dönemde sonsuz sevgi ve saygı ile anılmaktadır. İnsanın her eyleminin değişik şekillerde dahi 

olsa karşılığını bulduğu bir sanat dalı olan edebiyat, bu sevginin ve saygının da ifadesinin 

vasıtası olmuştur ve şairler, Hz. Muhammed’e olan bağlılıklarını bu sanat dalının imkanlarını  

kullanarak ortaya koymaya çalışmışlardır. Öyle ki  edebiyatımızda Hz. Peygamber’i konu 

alan hilye-i nebî, mevlid, Muhammediyye, ilahi ve na’t türünden eserlere sıklıkla 

rastlanılmaktadır.  

Hafız Abdullah Nazırlı, Kur’ân-ı Kerîm’i rehber edinip Hz Peygamber’in sünnetine tabi olma 

yaklaşımını yani ehl-i sünnet çizgisini özümsemiş bir alim olarak Dîvân-ı Nazlı adlı eserinde, 

Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ele almış olup ona olan özlemini ve sevgisini  edebî 

hususiyetlerin imkanı ölçüsünde hem hece veznini hem de aruz veznini kullanarak ortaya 

koymuştur. Nazırlı tarafından “Gaye 3: Resulü Mücteba Efendimiz”  adlı bölümde ortaya 

konulan bu hassasiyetlere dayandırdığımız çalışmamızı; “Halk İçerisinde Toplumun Bir Ferdi 

Olarak Hz. Muhammed”, “Nübüvvet Makamında Hz. Muhammed” olarak iki bölümde 

dikkatlere sunduk. 

                                                           
1
 Enver Demirpolat, Türk-İslam Düşünce Tarihinde Harputlu Düşünürler, Kimlik Yayınları, Kayseri 2018, s.47. 

2
 Hafız Abdullah Nazırlı, Dîvân-ı Nazlı, Han Vakfı Yayınları, Ankara 2016, s. 23. 

3
 Nazırlı, s. 21. 

4 Nazırlı, s. 34. 
5
 Nazırlı, s. 8-20. 
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1. HALK İÇERİSİNDE TOPLUMUN BİR FERDİ OLARAK HZ. MUHAMMED 

 1.1. Hz. Peygamber’in İsimleri 

Hz.Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’de belirtilen birçok ismi bulunmakla birlikte İslam 

toplumlarının O’na olan sevgisi, saygısı dolayısıyla ve O’na ait olan özelliklerden hareketle 

oluşturmuş oldukları isimleri de mevcuttur. Öyle ki bu isimler tasavvuf çevrelerinde Allah’ın 

Esmâ-i Hüsnâ’sının  evrad olarak okunması gibi okunmakta ve bunlara Hz. Peygamber’in 

Esmâ-i Nebî’si denmektedir.
6
   

Hafız Abdullah Nazırlı da  eserinde  Hz.Peygamber’e olan sevgisini, hayranlığını ifade etmek 

için bu isimlere müracaat etmiş olup “Sen Resûlullâh’sın” isimli Esmâ-i Nebî
7
 türündeki 

şiirinde bu isimleri, şu şekilde ifade etmiştir:  

Ben şehâdet ederim ki sen Nebiyyullâh’sın                                 

Zerre şüphem yok efendim sen Resûlullâh’sın (s.306) 

Eyledim tasdik seni ben tâ ezelden sıdk ile                           

Arz-ı îmân eyledim ki sen Habîbullâh’sın (s.306) 

Zulmet-i  kalbim seninle rûşen oldu bî-gümân                                                                                                                                                                                                                                                               

Kalbime eyle teveccüh şem’i Nurullâh’sın  (s.306) 

Himmetin ihyâ eder hem nice ölmüş kalpleri                                                                       

Âlem-i insan içinde sen Neciyyullâh’sın  (s.306) 

Nâsıh-i  Tevrât ü İncil’sin nebîler hâtemi                                                                            

Nâşir-i din-i mübin, vahy-ı Kelâmullâh’sın (s.308) 

İftihâr eyler seninle cümle ecdâdın senin                                                                           

Ceddin İbrahim’den önce sen Halîlullâh’sın (s.308) 

Enbiyânın mucizesi cümlesi sende tamam                                                                                                     

Sen huzur-ı Rabb-i izzette Kelimullâh’sın (s.308) 

Nûr-ı vechin seyrine hasret çeker Hâfız kulun                                                                                 

Kıl kerem göster cemâlin sen Safiyyullâh’sın  (s.308) 

Nazırlı; eserde bulunan Nebiyyullâh (Allah’ın peygamberi), Resûlullâh (Allah’ın 

peygamberi), Habîbullâh (Allah’ın en sevgili kulu), Nurullâh (Allah’ın nuru), Neciyyullâh 

(Esrar-ı ilahiyenin mahremi, Cenab-ı Hak ile hususî olarak görüşen, kendisine ilahi sırlar 

verilen), Kelâmullâh  (Allah’ın kelamı), Halîlullâh (Allah’ın dostu), Kelimullâh (Allah Teala 

ile konuşan), Safiyyullâh (Allah’ın en seçkin kulu)
8
 isimleri ile Hz. Peygamber’in Allah 

katındaki konumuna ve Allah’ın ona verdiği değere dikkat çekmiştir. 

1.2. Sevgisi Sonsuz Olan İnsan 

Hafız Abdullah Nazırlı; Hz. Peygamber’e karşı olan sevgisini ifade ederken O’nu Allah’ın da 

sevdiğini ve Kur’ân-ı Kerîm’in övdüğünü, O’nun alemlere rahmet olarak gönderildiğini, 

O’nun tüm insanlığın sultanı olduğunu, O’nunla beraber olanların Allah tarafından cennete 

konulacağını, O’nun ümmeti olabilmenin çok büyük mutluluk kaynağı olduğunu, cennette 

O’nunla beraber olabilme ihtimalinin çok büyük onur olduğunu da dikkatlere sunmaktadır. 

Ne büyüksün ki seni Hz. Allah seviyor                     

Ne büyüksün ki seni Hz. Kur’ân övüyor (s.310) 

                                                           
6
 Zülfikar Güngör, “Aziz Mahmud Hüdâyî Dîvânı’nda Hz. Muhammed İmajı”, Aziz Mahmud Hüdâyî   

Uluslararası Sempozyum Bildirileri (22-25 Mayıs), Üsküdar Belediye Başkanlığı Üsküdar Araştırma Merkezi 

Yayınları, 2006, C. I., s.445. 
7
 Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm, hadisler ve diğer dinî kitaplarda bulunan ve O’nun birtakım vasıflarından 

dolayı İslam toplumlarının ona yakıştırdığı sıfatlardan kaynaklanan isimlerinin toplanıp manzum veya mensur 

şekilde ifade edilmesi ile oluşan eserlere Esmâ-i Nebî denir. Emine Yeniterzi, “Edebiyatımızda Hz. 

Peygamber’in İsimleri ve Harflere Dair”, Yüzakı, S.14/Nisan 2006, s.31-33.  
8
 Süleyman el-Cezûlî, Delâil-i Hayrât ve Tercümesi, (Çev. Murat Kaya), Erkam Yayınları, İstanbul 2017, s.17-

30. 
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Seni âlemlere rahmet olarak gönderiyor                               

Bu beşer âlemine zâtını sultân kılıyor (s.312) 

Atacak tamuya Allah sana bed söyleyeni                       

Yakacaktır ebediyyen sana buğz eyleyeni (s.314) 

Seveni yargılayıp cennet-i Adn’e koyacak                                            

Ebediyyen bu aziz ümmetin onda kalacak (s.314) 

Ne saadet ona ki zâtına ümmet oluyor                                                                                         

Ayağın bastığı topraklara yüzler sürüyor (s.314) 

Ne olur ver ayağın tozuna yüzler süreyim                                       

O mübârek yüzünü bir kere göster göreyim (s.314) 

1.3. Özlemi Sonsuz Olan 

Hafız Abdullah Nazırlı; Hz. Peygamber’e olan özlemini dile getirirken O’nun dertlere derman 

olduğunu, O’nun ayağının tozuna yüz sürmek gayesiyle ve O’nun hayaliyle yaşadığını, O’nun 

mübârek ravzasını görmüş olmanın tesirinde olduğunu, O’nsuz geçen bir anın ve dünyanın 

manasız olduğunu, O’nun yolunda canını kurban etme gayesinde olduğunu, sadece kendisinin 

değil, kainatın O’na aşık olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Ey cânımın cânı benim                             

Ey derde dermanım benim                                                                                                  

Ey âli sultânım benim  (s.318) 

Durmaz döker yaş, gözlerim                       

Pâyine sürsem yüzlerim                                                                                                            

Her gün gece bu sözlerim (s.318) 

Senden gönül ayrılmıyor                                                                                                      

Sensiz yerinde durmuyor                                                                                                        

İçten hayâlin çıkmıyor (s.318) 

Gördüm mübârek ravzanı                                                                                                            

Mecnuna dönderdi beni                                                                                                                      

Durmaz gönül ister seni (s.318) 

Sensiz cihânı neyleyem             

Sensiz bu cânı neyleyem                              

Ben kime hâlim söyleyem (s.318) 

Sensiz cihân zindân bana                                

Cennet olur nirân bana                                                                                                                  

Bu cân beden kurbân sana (s.318) 

Bir Nazlı mı hep ins ü cân                                                                                                            

Âşık sana heft Asuman                                                                                                          

Gönlümde arzum bu heman (s.318) 

1.4. Övgüye En Layık Olan 
Hz. Peygamber, sahip olduğu yüksek vasıflar sebebiyle sadece İslam toplumlarının değil aynı 

zamanda tüm insanlığın övgüsüne nâil olmuş ve tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. 

Hafız Abdullah Nazırlı da bu durumun bilincinde olarak Dîvân-ı Nazlı adlı eserinde; O’na 

insanların, cinlerin, levh ve kalemin, şems ve kamerin, burç ve feleğin, tüm meleklerin hayran 

olduklarından ve  O’nu övdüklerinden bahsetmektedir. 

Bir ben miyim her ins ü cân meftûn u hayrândır sana                     

Arz ü semâ, kevn ü mekân meftûn ü hayrândır sana (s.322) 

Âşık sana levh ü kâlem, şem ü kamer, burç ü felek                                                                        

Cümle melek hûr-ı cinân meftûn ü hayrândır sana (s.322) 

Hulk-ı azîmin âlemi zâtına hayrân eyledi                 

Bir dost mu ki düşmân hemân meftûn ü hayrândır sana (s.322) 
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1.5. Ahlakıyla Herkese Örnek Olan 

Dîvân-ı Nazlı’da Hz. Peygamber’in yaratılışının güzel olduğundan, onun güzel huy sahibi 

olduğundan, güzel ahlakın onunla tamamlanıp bu seviyeye bir daha ulaşılamadığından, O’nun  

tüm insanlara örnek olup bir benzeri olmadığından, O’nun ahlakını yazan siyer alimlerinin 

O’nun için melek vasfına bürünmüş bir insandı diye söz etmelerinden, meleklerin dahi O’na 

hayran olduklarından bahsedilmektedir. Ayrıca eserde; O’nun insanlara hizmet etmeyi 

sevdiği, hiçkimseye düşmanlık yapmayıp affedici olduğu, düşmanına karşı dahi adaletten 

vazgeçmediği, insanlara karşı şefkatli olduğu, hayır işlerini sevdiği, kalp kırmamaya özen 

gösterdiği dikkatlere sunulmaktadır.  

O’nu sevdi yarattı Hakk Teâlâ                                              

Mübârek hilkatini kıldı âlâ  (s.340) 

Mübârek hulku hüsnünden azimdi                                                          

Dahı ahlâkı hulkundan azimdi (s.340) 

Kemal bulmuştu O’nda hüsn-i ahlâk                                                  

Ne mümkündür beşerde böyle olmak (s.340) 

Bütün insanlığa O örnek olmuş                                  

Beşerde yok ikincisi O tek olmuş (s.340) 

O’nun ahlâkını şöyle yazarlar                            

Siyer alimleri böyle sayarlar (s.342) 

Beşerdi amma sanki bir melekti                         

Habîbullâh’a bu evsaf gerekti  (s.342) 

Melekler de ona hayrân olurdu             

Sahâbi yoluna kurbân olurdu  (s.342) 

Severdi hizmeti hizmet ederdi                                         

Dahı hizmet edenleri severdi (s.344) 

Severdi affı etmezdi adâvet                                        

Dahı kimseye etmezdi hıyânet (s.344) 

Adâletti işi düşmâna dosta                  

Gider sorardı düşmân olsa hasta (s.344) 

Katı kalpli değildi şefkati çok                                     

Adâvet etmez idi küsmesi yok (s.346) 

Severdi hayrı hayra lâ demezdi                                                                   

O asla faydasız söz söylemezdi (s.346) 

   

Eserde; Hz. Peygamber’in ahlakî özelliklerinden, toplum içerisindeki davranışlarından, 

büyüklere olan saygısından, asla kalp kırmamasından, manalı ve güzel söz söylemesinden, 

küçüklere olan sevgisinden, yetimin başını okşamasından, düşkünlerin yanında olmasından, 

emanet olana olan koruyuculuğundan, dostlarını ziyaret etmesinden, hiçbir eve izinsiz 

girmemesinden, dini bilgileri öğrenmeyi teşvik etmesinden, hem dünyanızı hem ahiretinizi 

mamur edin diye nasihat etmesinden, geçim kaynağı olarak ticaret, ziraat ve sanatı 

göstermesinden bahsedilirken aynı zaman da bir müslümanın temel görevi olan bu hasletlere 

rağbet de teşvik edilmektedir. Dolayısıyla Hafız Abdullah Nazırlı; Hz. Peygamber’in ahlakî 

özelliklerini ön plana çıkarırken topluma, onun bir parçası olan ferde, mesajlar vermekte 

ancak bu şekilde bir yaşamla toplumsal huzur sağlanabilir, demektedir. 

Eliyle hem diliyle kırmadı kalp                             

Ebu Cehl’e dahi hiç etmedi seb (s.348) 

İşinde hem sözünde çoktu ma’nâ           

Bütün hâli hayâtı idi ra’nâ  (s.348) 
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Selâm verir alır küçük büyükten                              

Tevazuyu severdi tâ küçükten (s.348) 

Büyüğe sevgi saygı gösterirdi                                            

Zaîfe düşküne şefkât ederdi (s.348) 

Yetimin başını okşar severdi                                                                                           

Gözünden damla damla yaş dökerdi (s348) 

Kimin düşse işi varır görürdü                                                       

Fakir muhtaçlerı sevindirirdi (s.348) 

Emânet işlere eyler riâyet                                                

İçinde yok idi asla hıyânet (s.350) 

Ederdi dost u ahbâbın ziyâret                                       

Bütün komşulara eyler inâyet (s.350) 

Severdi hayr işi hayra koşardı                                                                                                

Buna düşmanları dahı şaşardı (s.350) 

Güler yüzlü vakûrdu gönlü alçak                                              

Bütün işleri iyilik idi ancak (s.350) 

Ederdi talîm-i dîni gece gündüz                                                                                       

Geçirmez vaktini boşa lüzumsuz (s.352) 

Edin der dîn ü dünyâyı mamûr                              

Ki olmayın iki cihânda mağdûr (s.352) 

Ticâret hem zirâat türlü sanat                         

Bu üç şey derd-i esbâb-ı maîşet (s.352) 

   

Hafız Abdullah Nazırlı, eserinde; Hz Peygamber’in helal olanı teşvik edip haram olandan 

kaçınılması gerektiğini söylediğini ifade edip O’nun dinî konularda yaptığı tebliğinin 

düşmanlarını rahatsız ettiğinden, O’nun hayatını İslam dini için feda ettiğinden, O’nun İslam 

güneşi olup alemlere adaleti getirdiğinden, O’nun çalışması ile cehaletin son bulup ilim ve 

irfanın geldiğinden, Kur’ân’ın hükmünün ve dinin O’nunla tamam olduğundan, O’na ümmet 

olabilmenin büyük devlet olduğundan, O’nun ahlakının örnek alınması ile selamete erilip 

cennete girilebileceğinden söz etmektedir.  

Kanaat eyleyin kesb-i helâle                                                   

Haramla girmeyin hiçbir vebâle (s.352) 

O ettikçe nasa tebliğ-i dîni                                     

Aduvvullah  ona ederdi kîni (s.354) 

Hayâtını fedâ etmişti dine                                                                

Ederdi hizmeti dîn-i mübîne (s.356) 

Bu İslâm güneşi doğdu cihâna                                         

Adâlet doldu kevn ile mekâna (s.358) 

Çalıştı durmadan böyle o sultân                                    

Cehâlet gitti geldi ilm ü irfân (s.358) 

Tamâm oldu onunla dîn ü îmân                                 

Hitâm buldu onunla hükm-i Kur’ân (s.360) 

Ne devlettir ki ümmet olmuşuz biz                                                                                                            

Onun ile  hidâyet bulmuşuz biz (s.360) 

Onun ahlâkıyla etmek tahalluk                                                                                                    

Selâmete erer ancak bu mahlûk (s.362) 

2. NÜBÜVVET MAKAMINDA HZ. MUHAMMED  

   2.1. Hz. Peygamber’in Mucizeleri 

Dîvân-ı Nazlı adlı eserde Hz. Peygamber’in mucizeleri iki grupta ele alınmış olup bunlardan 

ilki Hz. Peygamber doğmadan önce Hz. Amine tarafından müşâhede edilenlerdir. Hz. Amine, 

147

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

Hz. Peygamber doğmadan önce sırlı hadiselerle karşılaştığını ifade etmekte olup birtakım 

ervahın kendisini tebrik edip doğum ile müjdelediklerini, Hz. Peygamber’in doğduğu gece 

cenneti gördüğünü ve meleklerin hanesine dolduğunu dile getirmektedir. 

Cenâb-ı Âmine der ki bütün hamlim zamânında                         

Nice esrârı seyrettim, neler oldu bana âyân (s.326) 

Beni tebrik eyler ervâh verirlerdi bana müjde                              

Nebîler serveri senden doğar derler idi ey cân (s.326) 

Gelir Âdem ile Nuh, Hud dahı Mûsâ ile Dâvûd                                    

Verirler müjde-i mevlûd ederlerdi beni handân (s.326) 

Muhammed doğduğu gece gözümden perdeler kalktı                      

Gözüm arşa kadar baktı, göründü cennet ü Rıdvân (s.328) 

Bezendi hûr u cennetler melekler hâneme doldu                          

Bana çok müjdeler oldu Hudâ’nın Mustafâ’sından (s.328) 

Hafız Abdullah Nazırlı;  Hz. Peygamber doğduktan sonra putların devrildiğini, gaipten gelen 

seslerle peygamberliğin ilan edildiğini, gökyüzünden gelen tekbir seslerinin duyulduğunu 

dikkatlere sunmuştır. Ayrıca eserde; Cebrâîl’in Kur’ân ayetlerini vahiy olarak getirmesinden, 

Hz. Peygamber’in başı üzerinde daima bir bulutun bulunmasından, O’nun canlı ve cansız tüm 

varlıklarla konuşmasından, O’nun parmağından su akıtmasından, neye ol derse olmasından, 

Kur’ân-ı Kerîm’in O’na indirilmesiyle ilim ve irfânın gelmesinden bahsedilmektedir.  

Demiştir cedd-i pâki ben gece Kâbe içindeydim                         

Döküldü yerlere putlar yüz üstü hep duvarlardan (s.328) 

Direk oldu göğe nûrlar gaipten geldi çok sesler                                

Dediler geldi peygamber ederler âleme îlân (s.328) 

Semâvâttan gelir tekbir sadâsı sardı dünyâyı                             

Nice esrâr-ı Mevlâ’yı temâşâ eyledim o ân (s.330) 

Alırdı bûy-ı Cibrîli gelince vahy için arşdan                                                                                  

Çekerdi elini işten, inince âyet-i Kur’ân (s.330) 

Başı üstünde bir bulut eder dâim ona sâye                                  

Varırsa dağa, sahrâya bile varır idi her ân (s.332)    

Konuşurlar  huzurunda melek, cin, ot, ağaç, hayvân                                  

Cemâdâta eder fermân biri etmez idi isyân (s.332) 

Akıttı parmağından çeşmeler âb-ı hayât sanki                                    

Bu öyle âb-ı kevser ki içer insân ile hayvân (s.332) 

Suya dur dese dururdu, neye ol dese olurdu                                    

Taşa gel dese gelirdi, ederdi cinlere fermân (s.334) 

O’na Cibrîl gelip gitti, O’na esrârı bildirdi                                             

Tamam Kur’ân’ı indirdi, verildi ilm ile irfân (s.336) 

2.2.Peygamberler Arasında En Üstün Olanı 

Dîvân-ı Nazlı adlı eserde; Hz. Peygamber’in en seçkin insan olup Allah’ın sevgilisi 

olmasından, tüm peygamberlerin sonuncusu olup insanlığa ihsan edilmesinden, Miraç 

hadisesi ve bunun sonucunda Allah’ın huzurunda bulunması  yönüyle diğer peygamberlerden 

ayrılmasından bahsedilmektedir. 

Ey Resûlü müctebâ! Sen rahmet-i rahmân mısın?                                            

Ey habîb-i kibriyâ! Sen zübde-i insân mısın?  (s.294) 

Vâkıf-ı esrâr-ı Hakk’sın nâşir ü dîn ü mübîn                                       

Enbiyânın hâtemisin, bizlere ihsan mısın? (296) 

Sidrede kaldı refîkin, dedi geçemem öte                                                        

Sen geçip gittin huzûra âşık-ı cânân mısın? (s.302) 

Lâ-mekânda aldı tenhâ Hazret-i Allâh seni                                  

Ol huzûr-ı bârî gâhta mahrem-i Yezdân mısın? (s.302) 
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Enbiyâdan hiçbiri bu lutfa mazhar olmadı                             

Sana mahsûs oldu ancak mazhâr-ı ihsân mısın? (s.304) 

 2.3. Allah’a En Yakın Olan Peygamber 

Eserde; Hz. Peygamber’in Allah tarafından yedinci kat göğe çağrılmasından, Hz. 

Peygamber’in orada Allah’la konuşmasından, Allah’ın O’nu çok sevmesinden Kur’ân-ı 

Kerîm’in O’nu övmesinden, Allah’ın O’na olan muhabbeti neticesinde Cibrîl’le vahiy 

göndermesinden, O’nun için kötü söz söyleyeni Allah’ın cehenneme atacağından ve Allah’ın 

O’nunla beraber olanı cennete koyacağından, peygamberlerin sonuncusu ve en önde geleni 

olması dolayısıyla tüm insanlığın O’na hayran olmasından, Allah’ın dahi onu övmesinden 

bahsedilmektedir ve bunların hepsi O’nun Allah’a en yakın peygamber olması durumuna 

dayandırılmaktadır. 

Davet etti Hakk seni çıktın semâvât seyrine                                                                            

Arş-ı Rahmân, Ka’be kavseyn, sidreye mihmân mısın? (s.300) 

Şevk ile ettin tekellüm Hazret-i Allâh ile                                         

Gözlerinle sen cemâl-i pâkini seyrân mısın? (s.302) 

Ne büyüksün ki seni Hazret-i Allâh seviyor                 

Ne büyüksün ki seni Hazret-i Kur’ân övüyor (s.310) 

O kadar sevdi ki Allâh o seni etti senâ                                                                                         

O büyük Cibrîl’ini vahy ile gönderdi sana (s.310) 

Atacak tamuya Allah sana bed söyleyeni                       

Yakacaktır ebediyyen sana buğz eyleyeni (s.314) 

Seveni yargılayıp cennet-i Adn’e koyacak                                            

Ebediyyen bu aziz ümmetin onda kalacak (s.314) 

Hep enbiyânın hâtemi oldun nebîler serveri                                                                              

Her bir velî, Kutb-i zamân meftûn u hayrândır sana (s.322) 

Medh ü senâ etti o Hazret-i Allâh bile                             

Anın için mü’min olan meftûn u hayrândır sana (s.324) 

 

SONUÇ 

Ömrünü insanlığa hizmete adamış olan Hafız Abdullah Nazırlı’nın Dîvân-ı Nazlı adlı eseri 

üzerine yapmış olduğumuz çalışmamızda  onun, Hz. Muhammed’e olan hasretinin ve 

sevgisinin sonsuz olduğu kanaatına vardık. O, Hz. Muhammed’in dünyaya gelmesiyle 

alemlerin şereflendiğini, karanlıkların aydınlığa dönüştüğünü, cahilliğin gidip ilim ve irfânın 

geldiğini hem hece hem aruz veznini kullanarak ifade etmiştir. Nazırlı, Hz. Muhammed’in 

ahlakını Kur’ân-ı Kerîm’in öğretilerinin somutlaşmış şekli olarak zikretmekte olup O’nun 

ahlakına dair özellikleri sıralarken bu özelliklerin insanlığın huzuru için çok önemli olduğunu 

da dile getirmektedir. Başka bir deyişle O’nun yaptıklarını yapmak olan sünnetine tabi olma 

durumu, insanlığın kurtuluşunun tek çaresidir, demektedir. İnsanlığa nasihat olan bu 

özellikler, İslam toplumlarınca hayat rehberi olarak kabul edilmektedir. 

Hz. Muhammed’in toplum içerisindeki ve nübüvvet makamındaki hallerine dayandırılarak 

yapılan çalışmada; O’nun toplumun bir ferdi olarak merhametli, adaletli, hoşgörülü, 

güvenilen, sevilen, övülen bir insan olduğu vurgulanmış olup peygamberlik makamında ise 

son peygamber olması, Allah’ın da övgüsünü alması, O’na en yakın peygamber olması, 

doğumundan önce ve sonra çeşitli mucizelerin müşâhede edilmesi dikkatlere sunulmuştur.  
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ÖZET 

Lazer bir tür elektromanyetik ışık kaynağıdır. LASER kelimesi,” Light Amplification by 

Stimulated Emission of Radiation” kelimelerinin baş harflerinin birleştirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Birçok alanda olduğu gibi tıp ve diş hekimliğinde de farklı alanlarda 

kullanılmaktadır. 

Endodontide lazer ilk kez, Weichman ve Johnson tarafından kullanılmıştır. Pulpa vitalitesinin 

değerlendirilmesi, direkt pulpa kuafajı, vital pulpa ampütasyonu, kök kanal preparasyonu, 

pulpa dokusunun ve smear tabakasının uzaklaştırılması, kök kanal sterilizasyonu ve dolumu 

ve endodontik cerrahi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. 

Lazerin hemostatik ve sterilize edici etkisi sayesinde direkt pulpa kuafajı, ampütasyon ve kök 

kanal tedavilerinin başarı şansı artmaktadır. Lazer ışığı uygun şartlar altında kullanıldığında 

debrisi ve smear tabakasını başarılı bir şekilde uzaklaştırmaktadır. Ayrıca hem düz hem de 

eğri kanallardaki sterilizasyon etkinliği birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Nd:YAG, CO 2, 

Er:YAG lazer çeşitleri irrigasyon amacıyla kullanılmaktadır. Ulaşımı zor olan alanlarda dahil 

giriş kavitesinin hazırlanması ve kök kanallarının genişletilmesi işlemleri lazerler sayesinde 

kolaylıkla yapılabilmektedir. Kök kanal preparasyonu ve kök kanal dolumu amacıyla da daha 

çok Nd:YAG lazer sistemi tercih edilmektedir. Dentin hassasiyeti tedavisinde de lazer 

sistemlerinin etkisi, lazer tipine ve tedavi parametrelerine bağlı olarak %5-100 arasında 

değişmektedir. Bazı çalışmalarda Nd:YAG ve Er:YAG lazerin dentin hassasiyetini azalttığı 

belirtilmiştir. Periapikal bölgedeki enfeksiyonların temizlenmesi ve kökün apikal 

rezeksiyonunda farklı lazer sistemleri uygulanmıştır. Periapikal cerrahide kullanılmış 

sistemler sırasıyla Er:YAG, Nd:YAG, Ga-Al-As ve CO 2 ’dir. 

Anahtar Kelimeler: Endodontide Lazer, Lazerin Uygulama Alanları,İrrigasyon 

 

 

ABSTRACT 

Laser is a kind of electromagnetic light source. The word LASER is formed by combining the 

initials of the words ‘Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation’. It is used in 

different fields in medicine and dentistry as in many fields. 

Laser was used in endodontics by Weichman and Johnson initially. It is used in applications 

such as evaluation of pulp vitality, direct pulp capping, vital pulp amputation, root canal 

preparation, removal of pulp tissue and smear layer, root canal sterilization and filling, and 

endodontic surgery. 

Owing to the hemostatic and sterilizing effect of the laser, the success rate of direct pulp 

capping, amputation and root canal treatments increases. When the laser light is used under 

appropriate conditions, it successfully removes the debris and smear layer. In addition, 

sterilization efficiency in both straight and curved channels has been proven in many studies. 
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Nd:YAG, CO 2 , Er:YAG laser types are used for irrigation purposes. Preparation of the 

access cavity and enlargement of the root canals, even in areas that are difficult to reach, can 

be easily done with lasers. Nd:YAG laser system is mostly preferred for root canal preparation

 and root canal filling. In the treatment of dentin sensitivity, the effect of laser systems varies 

between 5-100% depending on the laser type and treatment parameters. In some studies, it has 

been stated that Nd:YAG and Er:YAG lasers reduce dentin sensitivity. Different laser systems 

have been applied in the removal of infections in the periapical region and apical resection of 

the root. The systems used in periapical surgery are Er:YAG, Nd:YAG, Ga-Al-As and CO 2 , 

respectively. 

Keywords: Laser in Endodontics, Application Areas of Laser, İrrigation 

 

GİRİŞ 

Lazer ışığın uyarılmış radyasyon ile yükseltilmesini sağlayan bir tür elektromanyetik ışık 

kaynağıdır. İsmi "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" kelimelerinin 

baş harflerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuştur ve bu, "ışığın uyarılmış ışıma ile 

yükseltilmesi" anlamına gelir (1). İlk kez, 1960 yılında Theodore Maiman tarafından Charles 

Townes ve Arthur L. Schawlow'un teorileri temel alınarak üretilmiştir (2,3). 

Normal ışık kaynaklarından daha yoğun ve şiddetli olan lazer çok az sapma yapar ve keskin 

bir şekilde hedeflendirilir. Bundan dolayı lazer ışını küçük yerlere büyük enerjiler vererek çok 

ince işlerde kullanılabilir (4). 

Birçok sektörde aktif olarak kullanılan lazer sağlık alanında da önemli bir yere sahiptir. 

Endodontide ilk defa Weichman ve Johnson tarafından kullanılan lazer; pulpa canlılık 

testlerinde, dentinal hipersensivitenin tedavisinde, pulpitislerin ayırıcı tanısında, direkt pulpa 

kuafajında, vital pulpa ampütasyonunda, kök kanal tedavilerinde giriş kavitesinin hazırlığı, 

pulpa ekstirpasyonu ve kanal genişletilmesi, kanal irrigasyonu ve smear tabakasının 

uzaklaştırılması, kök kanal dolumu, kanal içerisinden kırık endodontik alet ve güta perka 

çıkartılması ve endodontik apikal cerrahi alanlarında kullanılmaktadır (5,6,7,8). 

LAZERİN ENDODONTİDE KULLANIM ALANLARI 

1)Pulpa Vitalitesinin Tespiti 

Mikrovasküler sistemlerin kan akışını değerlendirmek üzere geliştirilen “laser doppler 

flowmetry” elektriksel pulpa testleri ya da diğer vitalite testlerinin aksine dişin vitalitesinin 

belirlenmesinde hastaya ağrı hissi oluşturmadan non invaziv olarak çalışmaktadır (6,9). Pulpa 

dokusundaki kırmızı kan hücrelerinin akımdaki değişiminden yararlanarak çalışır. Lazer ışını 

diş yüzeyine doğru fiber optik prob ile doğrultulur ve gönderilen ışının yansıyan değerlerinin 

monitörize edilmesi sonucu pulpanın canlı olup olmadığı sonucuna varılır. Mine dentin 

dokusunun kalın olduğu arka dişlere gönderilen lazer ışınının yansımasından elde edilen 

değerler her zaman doğru sonuçlar vermez fakat mine dentin dokusunun daha ince olduğu 

anterior dişlerde pulpa canlılık testleri için laser doppler flowmetry cihazının kullanımı 

güvenilirdir (10). Mine dentin dokusunun kalın olduğu posterior bölgede Nd:YAG lazer ile 

pulpaya ısı stimülasyonunun gerçekleştirilmesi ile daha doğru sonuçlar elde edilir. Laser 

doppler flowmetry, travmaya uğramış dişlerde pulpanın canlılığını değerlendirmede elektrikli 

ve termal testlere göre daha güvenilir bir tanı yöntemidir (11). Düşük güç seviyesinde (1-2 

mW) uygulandığında pulpa yaralanmasına neden olmaz. 

2)Dentinal Hipersensivitenin Tedavisi 

Hatalı diş fırçalama, uygun olmayan diyet, diş eti çekilmesi gibi sebeplerden dolayı meydana 

gelebilir (12). Uygulanan tedavinin hızlı ve uzun süreli etki etmesi, pulpaya irritan olmaması, 

kolay uygulanabilir olması gerekmektedir fakat çoğu tedavi bunları sağlamada başarısız 

olmuştur. Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan lazerler 2 gruba ayrılmaktadır; düşük çıkış 

güçlü lazerler (He-Ne ve GaAlAs lazerler) ve orta çıkış güçlü lazerlerdir (Nd:YAG ve CO2). 
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He-Ne lazer ışını aksiyon potansiyelini etkileyerek, CO2 ve Nd:YAG lazerler dentin 

tübüllerini tıkayarak ve daraltarak hassasiyeti elimine ederler fakat diğer methodlara göre 

etkinlikleri daha fazla olmasına rağmen şiddetli vakalarda etkinlikleri düşüktür (9,13). 

3)Pulpitislerin Ayırıcı Tanısında 

Sağlıklı bir pulpa dokusunda Nd:YAG lazer ile diş yüzeyine ortalama 10mm uzaklıktan 2W 

ve saniyede 20 atış yapıldığında 20-30 saniye içinde ağrının başladığı ve lazer 

stimülasyonunun kesilmesinden 1-2 saniye sonra ağrının ortadan kaybolduğu bildirilmiştir 

fakat aynı şartlar altında akut pulpitisli bir dişe lazer ışını verildiğinde ışın verilir verilmez 

ağrının başladığı ve stimülasyonun bitiminden sonra 30 saniyeden fazla bir süre ağrının 

devam ettiği belirtilmektedir (11). Akut seröz pulpitis ve pulpitis purulentanın ayırıcı 

tanısında çürüğün elektrik akım direncine dayalı ölçüm yöntemi ve Nd:YAG lazer 

stimülasyonu sırasında meydana gelen ağrının süresi, yöntem olarak beraber kullanılmaktadır. 

Elektrik akımına direnç 15.1 mΩ dan fazla ise ve hastadaki ağrı 30 saniyeden daha uzun 

sürüyorsa akut seröz pulpitis, direnç değeri 15.0 mohm dan daha düşük ve ağrı 30 saniyeden 

daha uzun sürüyor ise pulpitis purulentadır. 15.0 mΩ dan daha az direnç çürük kavitesi ile 

pulpa dokusu arasında herhangi bir sağlıklı sert dentin dokusunun kalmadığını göstermektedir 

(11). 

4)Direkt Pulpa Kuafajı 

Lazer, hemostatik etkisi ve sterilizasyon sağlamadaki başarısı sayesinde direkt pulpa 

kuafajında başarı sağlamaktadır. Bu tedavide CO2, Nd:YAG, argon, yarı iletken diode ve 

Er:YAG lazerler kullanılabilmektedir. Moritz ve ark. Direkt pulpa kuafajında CO2 lazer 

uygulaması ile kanamanın durdurulduğu ve ortamın mikroorganizmalardan arındırıldığını 

bildirmişlerdir. Lazer ışınlamasının %8’lik NaOCl ve %3’lük H202 ile kavitenin 

yıkanmasından sonra 1-2W şiddetinde gerçekleştirilmesini ve lazer tedavisinden sonra 

kalsiyum hidroksit uygulamasını önermişlerdir. Lazerin direkt pulpa kuafajında kullanılması 

ile %89 başarı elde edildiğini ve bu başarınn pulpa hücrelerini uyarması, bölgenin 

karbonizasyonu, sterilizasyonu ve kanama kontrolü sonuçlarına bağlı olarak oluştuğunu ileri 

sürmüşlerdir (14). Santucci direkt pulpa kuafajında Nd:YAG lazer ve Dycal uygulamalarının 

etkinliklerini 54 ay süre ile incelemiş ve sonuçta lazerin Dycal ile karşılaştırıldığında daha 

başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür (15). Moritz ve ark. Direkt pulpa tedavilerinde kalsiyum 

hidroksit ve CO2  kullanmışlar ve 2 yıllık bir klinik gözlem sonucunda CO2 lazer grubunda 

%93, kalsiyum hidroksit kullanılan grupta %66.6 başarı oranı saptadıklarını bildirmişlerdir 

(16). 

5)Vital Pulpa Amputasyonu: 

Vital amputasyonda lazer uygulaması ile kanama kontrolünde ve hücre stimulasyonunda 

başarı sağlandığı belirtilmiştir. Vital pulpa ampütasyonunda en çok kullanılan lazer tipi CO2 

lazerdir. Tedavilerde CO2 lazerin 1-4W arasında uygulanması pulpa dokusuna zararlı bir etki 

oluşturmadığı belirtilmiştir. Uygulama esnasında pulpa dokusu üzerinde oluşan 

karbonizasyon tabakasının %3’lük H2O2 ve %5.25’lik NaClO ile yıkanması önerilmektedir. 

CO2 lazer uygulaması ile koronal pulpanın ekstirpasyonundan sonra oluşması muhtemel 

birçok sorunun önüne geçildiği düşünülmektedir (11). Vital ampütasyonda HeNe ve düşük 

enerjili yarı iletken diode lazerlerin CO2 lazerlere alternatif olarak kullanılabilecek lazer 

tiplerindendir (11). 

6)Kanal Tedavisi: 

6.1.Giriş Kavitesinin Hazırlanması, Pulpa Dokusunun Ekstirpasyonu  ve Kök 

Kanallarınn Şekillendirilmesi: 

Food and Drug Administration (FDA) 1997 yılında 1700 diş üzerinde gerçekleştirilen ve 

klinik, histolojik, radyografik ve boya sızıntı deneylerini kapsayan geniş bir araştırma 

sonucunda Er:YAG lazerlerin çürük uzaklaştırma ve kavite hazırlanması için kullanılabilir 

olduğuna onay vermiştir (17). Bu çalışma sonucunda pulpa canlılığında azalma meydana 
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gelmediği, lazer uygulanan gruplar ve kontrol grubu arasında diş yapılarının farklılık 

göstermediği, uygulama alanı dışında yüzey morfolojisinde değişiklik oluşmadığı, lazerin 

çürüğü tamamen ve etkin bir şekilde uzaklaştırabildiği, kavite hazırlanmasında etkin olarak 

kullanılabildiği bildirilmiştir (17,18). Temassız kullanımlarından dolayı vibrasyonun olumsuz 

etkilerini ortadan kalkmaktadır. Lazer kullanılan yüzeylerde smear tabakası olmaması 

adezyon için uygun yüzeyler oluşmasını sağlamaktadır. Mazeki ve ark. uygun parametrelerin 

seçilmesi durumunda giriş kavitesinin hazırlanması ve kanal ağızlarının genişletilmesi 

işleminde Er:YAG lazer kullanımının bir çok olguda olumlu sonuçlar gösterdiğini 

bildirmişlerdir (19). Er:YSGG lazer ile 5W şiddetinde su spreyi altında mine ve dentinin 

kaldırılması, giriş kavitesinin hazırlanması ve kanal ağızlarının genişletilmesi kolaylıkla 

gerçekleşmektedir (11). 

Lazerin ince optik fiberler ile uygulanması sayesinde pulpa dokusunun tamamen 

uzaklaştırılması ve kök kanallarının hazırlanması mümkün olabilmektedir fakat düz ve hafif 

eğri kanallar lazer kullanımı için uygun endikasyon oluşturmaktadır. Kök kanallarında 

kullanılabildiği bildirilen Er:YAG lazerin kanal duvarına su spreyi ile birlikte apikalden 

koronale doğru yavaş ve yuvarlak hareketlerle kaydırılarak çalışılması önerilmektedir. Apikal 

bölümde 8 Hz ve 2W şiddetinde ve apeksten 1mm geride çalışılması uygun görülmüştür. 

Lazer fiberin kanal içine uygulanamadığı durumlarda ilk önce kanalın klasik yöntemlerle 

genişletilmesi daha sonra lazer uygulamasına geçilmesi uygundur. Bu sayede kanal 

duvarlarıından smear tabakasınn uzaklaştırıldığı ve dentin kanallarının açıldığı görülmüştür 

(11). Shoji ve ark. kök kanallarının hazırlanmasında Er:YAG lazer kullanıldığında klasik 

kanal hazırlama yöntemine göre daha düzgün dentin yüzeyi elde edildiğini ve çalışma 

zamanının büyük ölçüde kısaldığını belirtmişlerdir (20). 

7)Smear Tabakasının Uzaklaştırılması: 

Kök kanal tedavisi esnasında lazer kullanımı preparasyon esnasında duvarlarda oluşan 

organik ve mineral debris ve smear tabakasının uzaklaştırılmasında etkilidir. Nd:YAG, CO2 

ve argon lazerler kanal içindeki smear tabakasını buharlaştırıcı etkiye sahiptir argon lazer 

diğerlerine göre daha yüksek ısıya neden olmaktadır (21). Takeda ve ark. orta ve apikal 

1/3’lüde smear tabakasının kaldırılması için 3 yıkama solüsyonu ( %17’lik EDTA, %8’lik 

fosforik asit, %6’lık sitrik asit) ve 2 tip lazerin (CO2 VE Er:YAG lazer) etkinliklerini 

incelemiştir. Her 3 solüsyon da smear tabakasını uzaklaştırmada tamamen başarılı 

olamamıştır. Araştırmacılar 2 lazer türünün de smear tabakasının uzaklaştırmada başarılı 

olduğunu fakat en iyi sonucun Er:YAG lazerden alındığını bildirmişlerdir (22). Moshonov ve 

ark. kanal içindeki debrisin uzaklaştırılmasında argon lazer ve geleneksel yöntemlerin 

etkinliğini bilgisayarlı SEM ile karşılaştırmış, lazer uygulanmış grupta debris miktarının 

kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha az olduğunu, debris uzaklaştırmada argon lazer 

kullanımının etkin bir yöntem olacağını bildirmişlerdir (23). 

8)Kök Kanllarının Sterilizasyonunda: 

Pulpa ve periapikal doku hastalıklarında mikroorganizmaların rolü çok büyüktür. Kök 

kanallarının şekillendirilmesi, irrigasyon ve kanal içi medikament uygulamları kök kanalı 

içerisindeki mikroorganizmaları elimine etmek için kullanılır (24,25).  Klasik endodontide 

sorunlarla karşılaşılmasına neden olan ve tam sterilizasyonun sağlanmasını engelleyen 

anatomik kök konfigürasyonu, bakteri florasının özel kalitesi ve irrigasyon solüsyonlarının 

yeterli bakterisit etkinliğinin olmaması gibi faktörlerle karşılaşılmaktadır (26). Yapılan 

araştırmalar sonucunda uygun parametrelerde Nd:YAG, argon, diode, CO2, ve Er:YAG 

lazerlerin kök kanallarının sterilizasyonunda etkili olduğu ve ulaşılamayan kök dentininin 

tümüne ulaşabildikleri bildirilmiştir (22,27,28). Moshonov ve ark. enfekte kök kanalarının 

dezenfeksiyonunda Nd:YAG lazer kullanımını değerlendirmişler ve lazer uygulanan dişlerde 

bakteri sayısının anlamlı olarak azaldığını, NaOCl uygulanan grupta ise tam bir 

dezenfeksiyonun sağlanamadığını belirtmişlerdir (29). Moritz ve ark. Nd:YAG lazer 
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ışınlarının kanaldan uzakta dentinde bulunan Gram(+)  ve Gram(-) mikroorganizmalar 

üzerindeki yüksek antibakteriyel etki gösterdiğini bildirmişlerdir. Ayrıca Enterococcus 

Faecalis gibi soruna neden olan mikroorganizmaların lazer ışınına karşı ileri derecede 

hassasiyet gösterdiklerini vurgulamışlardır (30). Le ve ark. kanal içindeki bakteri türleri ile 

enfekte edilmiş hayvan dişlerinde CO2 lazerin bakterisit etkisini değerlendirmişler ve 

bakterilerde %85 oranında azalma görüldüğünü belirtmişlerdir (31). 

9)Kök Kanallarının Doldurulması: 

Kanal dolgu maddesi olarak kullanılan güta perkanın lazerlerle yumuşatılarak kök 

kanallarının doldurulması çeşitli araştırmalarla incelenmiştir. Maden ve ark. Nd:YAG lazer ile 

yumuşatılmış güta perka ile lateral kondensasyon tekniği ve sistem B tekniğini apikal sızıntı 

yönünden karşılaştırmışlardır. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre deney grupları arasında 

apikal sızdırmazlık açısından istatiksel olarak fark olmadığı görülmüştür (32).  Anic ve 

Matsumoto in vitro çalışmada CO2, argon ve Nd:YAG lazerlerle yumuşatılmış güta perkanın 

kök kanal tıkama yeteneğini karşılaştırmışlar, argon ve CO2 lazerlerin güta perkada iyi 

derecede yumuşama sağlattıkları ancak lazer  cihazlarının tüm kök kanal dolgusunu 

sağlamada yetersiz olduklarını tespit etmişlerdir (33). Araştırmacılar kanal içinde lazer ile 

yumuşatılmış güta perka, ultrafil ve kanal içinde lazer ile polimerize edilen kompozit 

yöntemlerini kök yüzeyinde açığa çıkan ısı açısından değerlendirmişlerdir. Argon lazer ve 

güta perkanın +12.9°C, argon lazer ve kompozit reçinenin +13.3°C, Nd:YAG lazer ve güta 

perkanın +14.4°C’lik ısı artışına neden olduklarını, düşük ısılı güta perka tekniğinin (Ultrafil) 

kök dış yüzeyinde ölçülebilir bir ısı değişikliğine neden olmadığını bildirmişlerdir. 

Araştırıcılar +12.9°C ile +14.4°C arasında kök yüzeyinde ölçülebilen bu ısı artışlarının diş 

çevre dokularında herhangi bir zarara neden olmayacağını belirtmişlerdir (34). 

10)Kanal İçerisinden Kırılmış Alet ve Eski Kanal Dolgu Materyallerinin Çıkartılması: 

Kök kanalı içerisinden eski dolgu materyalini ve kırık aletleri çıkartmak için birçok yöntem 

kullanılmaktadır. Lazer kullanımı da bu yöntemlerden biridir. Nd:YAG, Er:YAG ve 

Er:YSGG güta perka ve reçine gibi kalıcı dolgu maddelerini ortamdan uzaklaştırmada 

kullanılmaktadır fakat ince ve çok eğri kanallarda lazer kullanıldığında kanal duvarlarının 

perfore edildiğine ilişkin olgular vardır (11). Yu ve ark. in vitro koşullarda kök kanalı içindeki 

dolgu maddesi ve kırık aletlerin Nd:YAG lazer kullanılarak kanal içinden çıkartılmasını kök 

yüzeyindeki ısı artışı ve kök kanal duvarındaki morfolojik değişiklikleri göz önüne alarak 

değerlendirmişler ve ısı artışı kontrol edilebilir ise kök kanalı içindeki dolgu materyalinin ve 

kırık aletlerin Nd:YAG lazer kullanılarak çıkartılabileceğini ileri sürmüşlerdir (35). Viducic 

ve ark. kök kanallarından güta perkayı kaldırmada Nd:YAG lazeri çözücülerle ve çözücüsüz 

olarak kullandıkları çalışmalarında, tek başına lazer uygulamasının güta perkayı 

yumuşatmada etkili olduğunu ve çözücü kullanmanın işlem süresini ve kök kanal 

duvarlarında kalan güta perka açısından önemli katkı sağlamadığını belirtmişlerdir (36). 

11)Apikal Cerrahide: 

Apikal rezeksiyon, kök apeksinin komşu periodontal dokularla birlikte uzaklaştırılması ve 

kürete edilmesi işlemidir. Lazerlerin doku buharlaştırma ve hemostatik etkisi sayesinde daha 

rahat bir çalışma alanı elde edilir. Cerrahi alana lazer uygulamak aynı zamanda steril bir alan 

elde edilmesini sağlar (37). Erbiyum grubu lazerlerin sert dental dokuları termal veya yapısal 

hasara neden olmadn kesebilmesi, mekanik frezlere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır . 

Ayrıca çalışma alanına daha rahat ulaşılmasını sağlar (38). Bader ve ark. apikal rezeksiyon 

işleminin lazer ile yapılmasının iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirmişlerdir (39). Komori 

ve ark. apikal rezeksiyon işleminin Er:YAG lazerle yapılmasının post operatif ağrının 

azalmasını sağladığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını bildirmişlerdir (38). Arısu ve ark. 

Nd:YAG lazerin Retro kavite yüzeylerinde smear tabaka ve debrisi eriterek ortadan kaldırdığı 

ve rekristalizasyon sağladığını ve rezeke kök yüzeyinde apikal sızıntıyı azalttığı sonuçlarına 

ulaşmışlardır (40). 
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SONUÇ 

Diş hekimliğinde lazer kullanımı her geçen gün yaygın hale gelmektedir. Lazerler doğru ve 

etiğe uygun olarak kullanıldığında diş hekimlere ve hastalarına avantaj sağlayacak, geleneksel 

yöntemlerle birlikte kullanıldığında başarı oranını epey arttıracak cihazlardır. 
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ABSTRACT 

Purpose: Polycyclic aromatic hydrocarbons are the largest group of environmental pollutants 

in food products, which are generally formed during the incomplete combustion of organic 

materials. The most source of its intake is through food, which is produced during food 

processes such as frying, roasting, etc. According to its mutagenic, teratogenic and 

carcinogenic properties, the absorption of these products through food should be reduced. 

Also, considering that sunflower seeds are one of the most consumed dried fruits in Iran and 

its different flavors are consumed, therefore, it is necessary to conduct this research with the 

aim of investigating the effect of different flavorings on the amount of PAHs in the shell and 

core of roasted sunflower seeds. 

Method: For this purpose, sunflower seed samples were obtained from the production factory 

before and after the roasting process. After the preparation steps, the amount of PAHs in raw 

and roasted sunflower seeds was analyzed using gas chromatography and mass spectrometer 

(GC/MAS). 

Results: PAHs values of sunflower seeds were found in the range of 0.4 to 3.2 ppm. The 

lowest amount was related to sunflower seed kernel with Golpar flavor and the highest 

amount was related to sunflower seed shell with lemon flavor. Also, in this study, PAH8 and 

PAH4 were calculated for all samples and were Not Detected. The core and shell of each 

group of sunflower seeds were also compared. A significant difference was observed between 

the shell of sunflower seeds with lemon flavor and the kernel of sunflower seeds with lemon 

flavor (P=0.02). Regarding PAHs with high molecular weight, only fluoranthene was 

observed, the rest were ND. 

Conclusion: The quantitative results of this research showed that the raw samples do not 

contain PAHs, and low molecular weight PAHs were observed in the roasted samples. Also, 

the lowest amount was related to sunflower seed kernels with Golpar flavor and the highest 

amount was related to sunflower seed shells with lemon flavor, which is probably due to the 

antioxidant properties of Golpar that reduce PAHs and the excessive reduction of pH by 

lemon juice, which leads to an increase in PAHs. 

Keywords: polycyclic aromatic hydrocarbons, raw and roasted sunflower seeds, flavoring, 

gas chromatography - mass spectrometer (GC/MAS). 
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ABSTRACT 
Folk literature also called folklore or oral tradition is the lore of traditional knowledge and 

beliefs of cultures having no written language. It is transmitted by word of mouth and consists 

of both prose and verse narratives, poems and songs, myths, dramas, rituals, proverbs and 

riddles.The most obvious characteristic of folk literature is its orality. It normally stands in 

direct contrast to written literature.The written literature exists in manuscripts and books and 

may be preserved exactly as the author or authors left it, even though this may have happened 

centuries or even millennia ago. Through these manuscripts and books the thoughts and 

emotions and observations and even the fine nuances of style can be experienced without 

regard to time or distance.This is different with regard to oral literature.Oral literature is 

concerned only with speaking, singing and with listening, thus depending upon the existence 

of a living culture to carry on a tradition. If any item of folk literature ceases to exist within 

human memory it is completely lost.Indian folk literature holds out a strong and loud message 

for other parts of the world where these art forms have disappeared thick and fast in 

consonance with rapid industrialization and globalization. Folk literature and folk art forms 

are not merely carriers of culture or philosophical poems, but rather the expressions of strong 

self-reflections and deep insights accrued therein.They advocate simple life, self-reflection 

and treading the path of the righteous contained in traditions.The epics of India like the 

Mahabharata, Ramayana, stories of Jataka tales, Pancha Tantras were some of the famous 

folktales written by scholars to preserve the traditional essence. The stories narrated in the 

mystic ‘Baul’ songs of Bengal and other works in different languages added to the heritage of 

folklore.Some of the famous folk stories of India include Baital Pachisi, The Wedding of the 

Mouse, Sulasa and Sattuka,Between the Wives,The Mongoose and the Farmer's Wife,Stories 

of Tenali Raman etc.Therefore the basic objective of this paper is to preserve the rich cultural 

tradition of India as reflected in the Indian folk literature through digitalisation so that it can 

be conveyed on from one generation to the other which may otherwise get lost due to lack of 

proper documentation in the modern times. 

Keywords: Digitalization, Literature, Culture, Poetry, Documentation 
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ABSTRACT 

COVID-19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Most COVID-19 

patients experience mild to moderate symptoms and recover without special care. 

Concomitant death rates also make diagnosis of this disease as a critical issue. Images from 

computed tomography (CT) can be used to perform quick and reliable COVID-19 screening, 

which can be classified using some artificial intelligence models. In computer science and 

related subjects, graphs are a common data structure that is widely used. Medical images, 

chemical graph structures, biological protein networks, recommender systems, and many 

more domains can be easily represented as graphs, which represent relationships among 

individual elements. Graph Convolutional Networks (GCNs) are one of the most adaptable 

data structures, and it is a method of gaining access to the exceptional expressive power of 

graph representations.  

The current study utilizes a graph convolutional network (GCN) model for diagnosis of 

COVID-19 cases, a deep learning architecture special for graph-structured data. SARS-COV-

2 Ct-Scan Dataset, containing 1252 positively labeled and 1230 negatively labeled CT scans 

for patients, supplies 2482 CT scans in total as the data source for this study. Results indicate 

that GCN architecture outperforms the current studies employing various deep learning 

models with an accuracy of 98.8% and F1-score of 98.1%. This is an indicator that graph 

representative approach provides relatively better classification results compared to the 

unstructured peers.  

Keywords: Deep learning, Graph Representative Learning, Graph Convolutional Networks, 

GCN, COVID-19, SARS-CoV-2. 

 

1. INTRODUCTION 

Hundreds of million illnesses and more than a million fatalities worldwide have been caused 

by the COVID-19 or SARSCoV-2 pandemic disease, which is caused by a strain of the 

coronavirus family (CoV). A Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) known as COVID-

19 was initially discovered in Wuhan, China in December 2019 and has since spread quickly 

over the world in a short period of time and continues till now. According to data compiled by 

the worldometer website in October 2022, the coronavirus disease epidemics have resulted in 

more than 634,021,228 million positive cases and more than 6,586,5689 fatalities in 228 

impacted countries, regions, and territories up to the current time [1].  

Deep learning (DL), a successful branch of artificial intelligence (AI) has been proposed to 

closely resemble the human brain. It enables a computer to carry out learning tasks. It can 

discover interesting patterns in both labeled and unlabeled data. As a result of advances in 

usage of DL in medical drug development, medical imaging, genome synthesis, disease 

detection, and other areas, the field of medical science has been significantly improved. Due 

to the kinds of data utilized in the models, DL has grown tremendously in this sector [2]. The 

 

SARS COV-2 CT-SCAN IMAGE CLASSIFICATION USING GRAPH 

CONVOLUTIONAL NETWORKS 

 

 

Pshtiwan Qader Rashid  

PhD student in Karabuk University, Dept. of Computer Engineering, Karabuk, Turkey 

ORCID: 0000-0002-8330-7512 

İlker TÜRKER 

Karabuk University, Dept. of Computer Engineering, Karabuk, Turkey 

ORCID: 0000-0001-7577-4658 

 

160

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



majority of computer science studies use deep learning techniques (DL) to categorize chest 

CT scan or X-ray pictures as normal or abnormal in an effort to find potential patient cases. 

Because they have shown that deep learning performs with excellent accuracy in the areas of 

object detection and image recognition, some models of deep learning are frequently used for 

image classification applications [3].  

Computer Tomography (CT)-scan images are one of the important data sources to classify or 

cluster with DL techniques [4]. Chest CT-scan images have been shown to be 56% to 98% 

more sensitive in detecting COVID-19 in its early stages [5, 6]. Convolutional neural network 

(CNN)-based structures are commonly employed in the COVID-19 computerized diagnosis 

systems that are currently available and based on medical pictures. For instance, the accuracy 

(ACC) of the DarkNet model [7] with 17 layers of convolution, which is employed as a 

classification for COVID-19 diagnosis based on X-ray pictures, has an accuracy of 98%. In 

order to participate in the few-shot CT dataset, a transfer learning neural network that is based 

on the inception network has been developed. This network attained a maximum ACC of 

89.5% [8]. In the latest meta-analysis, the effectiveness of Reverse transcription polymerase 

chain reaction (RT-PCR) and chest computerized tomography (CT) for the diagnosis of 

COVID-19 was evaluated. 

In computer science and related subjects, graphs are a common data structure that is widely 

used. Medical images, chemical graph structures, biological protein networks, recommender 

systems, and many more domains can be easily represented as graphs, which represent 

relationships among individual elements [9]. GCNs are one of the most adaptable data 

structures, and it is a method of gaining access to the exceptional expressive power of graph 

representations. Machine or deep learning trends have been effectively used in several areas 

to extract and predict statistics on graphs, as well as to solve complex factors and their 

relationships. GCNs are specialized for processing non-Euclidean data (such as graphs). 

Through the graph Laplacian operator, GCN performs the convolution on the input image 

rather than a fixed grid of one or two-dimensional Euclidean structured data [10]. It is also 

applicable in medical diagnosis with proper transformations applied to original datasets [11, 

12]. A variety of algorithms are used in the analysis to improve, speed up, and produce an 

accurate diagnostic [13, 14]. Based on findings from studies in the area of neural networks, 

Gori et al. [15] presented the idea of graph neural networks (GNNs) and created a model that 

can easily analyze graph structure data. Whereas earlier studies in [16, 17, 18] (Wood and 

Hirst, 2004, Min et al., 2016, Sun et al., 2019), recently published a review paper, and these 

studies are limited to a certain area, like drug discovery in reference.  

The aim of this study is to detect COVID-19 cases with a graph-structured approach and 

accordingly to investigate the efficiency of GCN-based classification on graph expressions in 

medical diagnosis. The efficiency of graph-based classification is presented in a comparative 

manner with respect to recent classification studies performed in Euclidean space without 

graph-based evaluation.  

2. DATA AND METHODS 

2.1. DATASET 

SARS-COV-2 Ct-Scan, a large dataset of CT scans for SARS-CoV-2 (COVID-19) 

identification is used for this study. The chest CT-scan of the patients are labeled as COVID-

19 and non-COVID-19 infected. This dataset obtained from Kaggle, consists of 2482 CT 

scans in total and includes 1252 CT scan images that are infected with SARS-CoV-2 

(COVID-19) and 1230 CT scans for individuals who are not infected with the virus [19]. CT 

scans were collected from actual patients who visited hospitals in Sao Paulo, Brazil. Sample 

cases of chest CT-scan images from the data set are represented in Fig. 1. 
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(a) (b) 

  
Figure 1. (a) COVID and (b) non-COVID infected samples [19]. 

 

2.2. METHODS 

Deep learning techniques are helpful for handling complicated classification problems. In this 

study, an efficient method applied to CT scan images is applied for training medical dataset 

images efficiently and using the trained parameters to detect COVID-19 patients. The 

fundamental concept underlying the GCN structure is illustrated by the following equation. 

 

𝐻[𝑖+1] = 𝜎(𝑊[𝑖]𝐻[𝑖]𝐴∗) (1) 

 

where 𝐻[𝑖+1] is the feature representation for layer i+1, σ is the activation function, W[i] is 

weight values for layer i, and  A* is the normalized matrix A (Adjacency matrix). 

Fig. 2 shows the steps of the GCN architecture and how we obtain a classification for the 

dataset using GCN to extract features from CT scans. 

 

 
Figure 2. Graph convolutional networks architecture for CT-scan image Classification 

 

The proposed method of this work consists of some steps briefly explained below. 

Image initialization: The first step is the image initialization, where a dataset is used to 

generate two matrices, the adjacency matrix, and the degree matrix. The underlying purpose is 

that the degree matrix contains the number of edges that are attached to each vertex, while the 

adjacency matrix is used to convert the matrix into each pair of vertices (graphs) that are 

required to be connected by edge. 

Feature Extraction: Feature extraction is carried out to explore available features from the  

adjacency matrix and degree matrix to represent the dataset in the feature space.  

GCN: The layers in GCN are convolutional neural networks where the input weights are 

multiplied, which are known as kernels and filters. The mechanism GCN followed is the 

sliding window technique that enables the filter to learn features through the graph formation. 
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The significant difference between CNNs and GCNs is that CNNs are specially built to 

operate on regular (Euclidean) structured data, while GCNs is the generalized version of 

CNN's where the numbers of nodes connections vary, and the nodes are unordered. 

Global pooling layer: These are used to generate feature maps for all the corresponding 

categories of the last classification layers. 

Normal Mapping: The process of normal mapping is to capture the re-detailing of the 

simplified meshes. The meshes cover the complete image during convolution. 

Filtering: Filtering is a method for enhancing or improving an image. Hence, Filtering is a 

community operation, wherein the value of any given pixel with inside the output photo is 

decided by using a few sets of rules to the values of the pixels with inside the community of 

the corresponding enter pixel. 

Normalization: In image processing, normalization is a method that modifies the variety of 

pixel depth values. 

Output: The classification of processed images is performed in this layer.   

3. EXPERIMENTAL RESULTS 

The proposed learning architecture is applied to the dataset, which includes 1252 COVID-19 

infected cases and 1230 healthy controls. We used Python modules PyTorch and NumPy for 

the implementation of the model. SGD served as the optimizer of deep learning model, 

whereas Relu and Softmax served as the activation functions. The specifications for the 

suggested GCN structural system is tuned to run 40 epochs for the model with 64 neurons in 

each layer, a 0.005 learning rate and a 0.001 dropout applied. As assessment measures, 

precision, accuracy and F1-score are used. 

Experimental Environment 

Pre-trained graph convolutional neural networks was employed to identify COVID-19 disease 

from chest X-ray images. More specifically, GCN from a pool of existing deep learning 

classifiers was used. The model was tuned to display the highest accuracy, which reflect the 

performance of the model on validation datasets. The PyTorch library, as a simple-to-use 

neural network library was used along with the set of weights learned on GCN. The GCNs 

have been run on a commodity computer with the following setup as the underlying 

computing infrastructure: CPU: Intel Core i7-11800HQ @ 2.8GHz; GPU: RTX 3080 with 

8GB, and 64GB of RAM. 

Adjusting parameters 

Some fundamental hyper-parameters are shared by most of the GCNs. All images were 

resized to a constant size of 512 × 512 pixels. To prevent overfitting for all pre-trained 

models, the dataset was divided randomly into 80% and 20% for training and testing, 

accordingly. Training was carried out for 40 epochs with a learning rate of 0.005 and a batch 

size of 10. The SGD optimization technique was used to build GCNs, and the Rectified Linear 

Unit activates all of the convolutional layers (ReLU). Table 1 shows the accuracy, precision 

and F1-score for previously proposed models and gives a comparison.  
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Table 1. Classification effectiveness as determined by several trained deep learning models. 

Reference Dataset Model Accuracy Precision F1-score 

[21] SARS-CoV-2 xDNN 97.38 99.16 97.31 

[21] SARS-CoV-2 VGG-16 94.96 94.02 94.97 

[21] SARS-CoV-2 AlexNet 93.75 94.98 93.61 

[21] SARS-CoV-2 GoogleNet 91.73 90.20 91.82 

[22] CXR image ResNet 97.61 97.63 97.62 

[22] CXR image CNN 94.28 94.93 94.20 

Proposed SARS-CoV-2 GCN 98.8 99.8 98.1 

 

According to the given table, the GCN has the highest classification accuracy as 98.8%, 

where ResNet, xDNN and the VGG16 feature the highest accuracies following it. The 

accuracy of the other models was 94.28% and less, where the lowest scores were achieved by 

AlexNet and GoogleNet models as 93.75% and 91.73% respectively.  

CONCLUSION 

We performed deep learning tasks for the SARS-COV-2 Ct-Scan dataset consisting of 2482 

images. GCNs provide a deep learning process with a variation of converting the images to 

graph formations, further enabling extraction of features from the graph structured data. This 

is a promising approach since it provides exploring some hidden patterns through the data, 

beyond the capabilities of the other learning models. We approved this success of GCNs by 

this study, featuring a superior classification performance compared to the non-graph-induced 

approaches applied previously. This success of GCNs promote its applicability to several 

domains including image classification tasks as performed in this study. 
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ABSTRACT 

The paper presents the theoretical and practical aspect of the role of communication in 

promoting country cultures, art and literature. In the theoretical part of the paper, various art 

experiences in the fields of painting, literature, sculpture, photography, theatre, music and 

film are presented and their influence on audience experiences that affect on reputation of a 

country cultures and understanding of other cultures. The theoretical part presents a scientific 

model for marketing and communicational strategies that increase audience awareness of arts 

experiences and impact audience understanding of countries cultures and cultural diplomacy. 

The practical section presents art projects, exhibitions, literary, theatrical and musical events 

that convey messages about countries cultures, raise awareness of different cultures and 

increase understanding of the different historical, social and cultural environments in different 

countries. The paper proves that art is a basic need of people and that art raises awareness 

about social questions, that couldn't be perceived otherwise. As examples of excellent cultural 

exhange through art experiences, the paper presents the exhibition "Loving Vincent", 

"Leonardo da Vinci", the art of Bansky Street, the photography of Lisa Kristine, important 

theatre play such as "Great Drama", music events, such as Taro Hakase, Andrea Bocceli and 

Massive Attack. The special focus of the paper is on literature, as an art that conveys a 

message about life in different countries and in different historical situations. Literature is 

powerful message about life. The experience from literature goes so far that the audience 

recognises people from different countries when they know the writers for their countries. In 

the empirical part of the paper, a focus group on cultural dimplomacy through the experiences 

of art is organized. 

Keywords: Art, experiences, promotional strategies, cultural diplomacy. 
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ABSTRACT 

Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer and the second cause of death 

worldwide and in Algeria. We can distinguish different histological and molecular entities in 

breast cancer. The objective of this work is to report the preliminary results of a molecular 

and histological characterization of breast cancer in CLCC Batna center during the period 

from 2018 to 2022. 

Clinical and pathological characteristics of 570 breast cancer cases were collected from the 

archives of the pathology department of CLCC and CHU hospital Batna. To analyze their 

characteristics, age, histological type, SBR grade, hormone receptor status, HER2 status were 

taken in account, and molecular phenotypes were compared.  

The results revealed that the mean age of the selected population is 51 years with a 

predominance of the age group 50 to 59 years. The proportions of luminal A, luminal B, 

TNBC and HER2 breast cancer subtypes were 23.5%, 49.51%, 16.8% and 10.5%, 

respectively. The invasive ductal carcinoma (IDC) was the most common histological type 

(85.4%) followed by the invasive lobular carcinoma (9.5%), The SBR grade II was the most 

common in the population. We noticed a higher frequency of IDC in the young [40 - 49 y] 

and middle aged groups [50   - 59 y], while all the IDC were of Luminal B molecular type. 

Although our results are preliminary, some of them are concordant with other Algerian 

studies. A more extended molecular and immunohistological characterization is ongoing. 

Key words: Breast Cancer, Histological type, sub-molecular type, Aures region, 

immunohistochemistry  
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ÖZET 

İlk çağlardan itibaren insanoğlu öncelikle yaşamını sürdürmek, yeme-içme ihtiyacıyla birlikte 

barınma ihtiyacını karşılamak için kendini güvende hissettiği alanda, belirlediği sınırlarda 

mekânını yaratmak için çabalamıştır. Temel ihtiyacını giderdikten sonra yaşadığı yeri 

güzelleştirme arayışına girdiği görülmektedir. Bu arayışta zamanla gelişen teknolojiyle 

birlikte mekân gelişimi farklı bir boyut kazanmıştır.  

Literatüre bakıldığında ‘‘Mekân’’ kavramının farklı pek çok tanımı bulunmaktadır. Kısaca 

yaşam alanı olarak tanımlanan mekân, ancak insanlar tarafından algılandığı sürece var 

olabilir. Algının gerçekleşmesi ise yaşam boyunca biriktirilen bilinç/fenomen ve bilincin 

ortaya çıkması için gerekli olan duyuların uyarılmasıyla mümkündür. 

Uyaranları algılama yeteneği olarak tanımlanan duyular görme, işitme, koklama, dokunma ve 

tatma duyusu olarak ayrılmaktadır. Biçim, renk, malzeme, doku, ışık, çizgi, şekil, denge, 

ritim, vurgu, zıtlık, oran, ölçek ve ardışık tekrar gibi görsel algı unsurları bu beş temel duyuyu 

uyararak bilinci aktif hale getirir. Böylece algılama süreci başlar. Bu noktada pek çok alanda 

kendini gösteren, 20.yüzyılda Edmund Husserl’in öncülüğünde ortaya çıkmış olan 

‘‘fenomenoloji’’ felsefesi devreye girmektedir. 

Fenomenoloji, deneyimlerle oluşan fenomenlerin duyularla aktif hale getirilmesi sonucu 

bilinç alanına gelerek anlam kazandığını savunmaktadır. Geçmiş yaşam deneyimlerinin 

algıları etkilemesi, algılama biçiminin her bireyde farklılık göstermesi anlamına gelmektedir. 

Fakat farklılıklar algının yönlendirilemeyeceği anlamına gelmez. Mekânda verilmek istenen 

mesajlar tasarımcı tarafından bilinçli olarak şekillendirilebilir, mesajlara ve yönlendirmelere 

tasarımlarda yer verilebilir.  

Mekân, algı ve fenomenoloji olmak üzere üç ana başlıkta ele alınan bu çalışmada öncelikle 

gerekli literatür taraması yapılmış ve temel kaynaklara erişilmesi hedeflenmiştir. İnceleme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada ‘‘Niteliksel 

Araştırma Yöntemleri’’ kullanılmıştır. Niteliksel araştırma yöntem çeşitlerinden; görsel algı 

unsurlarının kullanıldığı mekânlardaki durumların incelenmesi sebebiyle ‘‘Fenomenoloji 

Yöntemi’’, belirlenen bölgelerde ele alınan mekân örneklerinin incelemesi sebebiyle ‘‘Örnek 

Olay Yöntemi’’ tercih edilmiştir. Bu kapsamda seçilen mekân örneklerinin belirlenen 

fenomenolojik yöntem ve yaklaşımlarla incelemesi yapılmıştır. Yapılan çalışmada, mekânda 

duyu kullanımı ve mekânsal yönlendirmelerin mekân algısına etkisinin tespiti konusunda fikir 

oluşturması amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mekân, Duyu, Algı, Bilinç, Fenomenoloji 
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ABSTRACT 

Since the first ages, human beings have tried to create their own space within the boundaries 

they set, in the area where they feel safe, in order to sustain their lives, meet the need for food 

and drink and shelter. It is seen that after meeting his basic needs, he sought to beautify the 

place where he lived. In this quest, space development has gained a different dimension with 

the developing technology over time. 

When we look at the literature, there are many different definitions of the concept of "space". 

The space, which is briefly defined as a living space, can only exist as long as it is perceived 

by people. The realization of perception is possible by stimulating the 

consciousness/phenomenon accumulated throughout life and the senses necessary for the 

emergence of consciousness. The senses defined as the ability to perceive stimuli are divided 

into sight, hearing, smell, touch and taste. Visual perception elements such as form, color, 

material, texture, light, line, shape, balance, rhythm, emphasis, contrast, proportion, scale and 

sequential repetition activate the consciousness by stimulating these five basic senses. Thus, 

the detection process begins. At this point, the philosophy of "phenomenology", which 

emerged in the 20th century under the leadership of Edmund Husserl, comes into play. 

Phenomenology argues that the phenomena formed by experiences gain meaning by coming 

to the field of consciousness as a result of activating them with the senses. The fact that past 

life experiences affect perceptions means that the way of perception differs in each individual. 

But differences do not mean that perception cannot be manipulated. Messages to be given in 

the space can be consciously shaped by the designer, messages and directions can be included 

in the designs. 

In this study, which is discussed under three main headings as space, perception and 

phenomenology, first of all, the necessary literature review was made and it was aimed to 

reach the basic sources. "Qualitative Research Methods" were used in the study in which 

qualitative data collection methods such as examination and document analysis were used. 

From the qualitative research method types; The "Phenomenology Method" was preferred due 

to the examination of the situations in the places where visual perception elements are used, 

and the "Case Study Method" was preferred due to the examination of the spatial examples in 

the determined regions. In this context, the selected space examples were examined with the 

determined phenomenological methods and approaches. In this study, it is aimed to form an 

idea about the use of senses in the space and the effect of spatial orientations on the 

perception of space. 

Keywords: Space, Sense, Perception, Consciousness, Phenomenology 

 

1-GİRİŞ 

Mekân oluşturma isteği, insanın temelde kendini güvende hissetmesi için sınırlar belirlemesi 

ve kendine alan yaratması ile ilgilidir. Mekân tasarımı başlangıçta yalnızca temel ihtiyaçları 

gidermek üzerine kurgulanmışken, zaman içerisinde insanlığın ihtiyaçlarının değişimine bağlı 

olarak farklı bir anlam kazanmıştır. 

Mekân kavramı ve mekân tasarımı üzerine tartışmalar uzun yıllardır devam etmektedir. 

Bunun sonucu olarak pek çok mekân tanımı yapılmış olsa da mekân; insan tarafından 

algılanabilen, sınırları belirli olan yaşam alanı olarak tanımlanabilir. Mekânın algılanması 

mekânın var olması ile doğrudan ilişkili bir durumdur. Mekânsal algı insanın hayatı boyunca 

yaşadığı, gördüğü, hissettiği tüm anların, deneyimlerin biriktirildiği ve tutulduğu yerden geri 

çağrılması ile başlamaktadır. 

İnsan hayatı boyunca deneyimlediği tüm fenomenleri, aslında davranışlara, bakış açısına yön 

veren bilinçdışında biriktirir. Bilinçdışında kayıtlı olan bilgilerin aktif hale gelmesi için 

duyuların uyarılması gerekmektedir. Görme, dokunma, işitme, koklama gibi duyuların ses, 

ışık, renk, doku, malzeme, zıtlık, ardışık tekrar, biçim, çizgi, şekil, denge, ritim, oran ve ölçek 
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gibi bazı mekânsal unsurlar ile uyarılması ve bilincin aktifleşmesi direkt olarak fenomenoloji 

felsefesi ile ilişkilidir.  

Fenomenoloji felsefesi aslında pek çok alanda yüzyıllardır var olmasına rağmen 

‘’fenomenoloji’’ terimini kullanarak felsefenin öncülüğünü yapan Edmund Husserl tarafından 

20.yüzyılda ortaya atılmış bir kavramdır. Fenomenoloji yaşam deneyimleri ile şekillenen 

bilincin aktifleşmesi ile algılamanın gerçekleştiğini iddia eden ve bilinç üzerine sorgulamalar 

yapan bir alandır. Kurulan ilişkiler, mekân algısı ve fenomenoloji arasında yakından bir ilişki 

olduğu, mekânda fenomenolojik yaklaşımın mekân tasarımcısı için yol gösterici olabileceği 

anlamına gelmektedir.  

Fenomenolojinin temel konusu olan bilinç; insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, 

algılama, kavrama, fark etme yetisi, algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme 

süreci (TDK: https://sozluk.gov.tr/) olarak tanımlanmaktadır. 

Mekânın algılanması, mekânı deneyimleyen insanın mekândaki uyarı unsurlarını seçmesi ve 

sonrasında anlamlandırması ile mümkündür. Anlamlandırma kişinin deneyimlerine göre 

şekillenen bir unsur olduğundan özneldir. Ancak deneyimlerin ve anlamlandırmaların öznel 

olması mekânsal yönlendirmelerin yapılamayacağı anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla 

mekân tasarımında tasarımcı tarafından çeşitli uyaranlara ve yönlendirmelere yer verilebilir. 

Bu çalışmada öncelikle mekân kavramının detaylı incelemesi yapılmış, mekânsal algı ve 

fenomenoloji arasındaki ilişki kurularak seçilen örneklerdeki mekân, fenomenolojik bir 

yaklaşım ile incelenmiştir. 

2-ÇALIŞMANIN AMACI 

‘’Mekân Tasarımında Parametrik Uygulamaların Algısal Etkisinin Fenomenoloji Bağlamında 

İncelenmesi’’ adlı yüksek lisans tez konusu araştırılırken ‘’mekân’’ kavramı üzerine pek çok 

tartışma olduğu görülmüştür. 

Mekân kavramı fenomenolojik açıdan incelenmiş olup, mekân ve fenomenoloji ilişkisinin iç 

mimarlık alanı için önemli olduğu tespit edilmiş olan bu çalışmada; mekân kavramı ve 

fenomenoloji üzerine daha önce yapılmış olan mevcut tespitlerin değerlendirilmesi ile birlikte 

mekân kavramına yeni bir bakış açısı kazandırmak, mekânda duyu kullanımı ve mekânsal 

yönlendirmelerin mekân algısına etkisinin tespiti konusunda incelenen örnekler üzerinden 

fikir oluşturmak ve literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.  

3-ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ 

Öncelikle literatür taraması ve doküman analizi ile veri toplanan bu çalışmada “Niteliksel 

Araştırma Yöntemleri” kullanılmıştır. Niteliksel araştırma yöntem çeşitlerinden Fenomenoloji 

Yöntemi ve Örnek Olay Yöntemi seçilmiştir. 

Fenomenoloji Yöntemi’nin seçilmesi görsel algı unsurlarının yoğun olarak kullanıldığı 

mekânlardaki durumların incelenmesi sebebiyle, Örnek Olay Yöntemi’nin seçilmesi 

belirlenen mekân örneklerinin ele alınması ve incelemesi sebebiyle gerçekleştirilmiştir. 

Mekân, algı ve fenomenoloji olmak üzere üç ana başlıkta ele alınan bu çalışmada, gerekli 

literatür taraması yapılmış, temel kaynaklara erişilmesi hedeflenmiş ve bu konuda başarıya 

ulaşılmıştır. 

4-FENOMENOLOJİ  

Fenomenoloji aslında yüzyıllardır pek çok alanda varlığını sürdürse de terimin ilk ortaya 

çıkışı 20.yüzyılda Edmund Husserl öncülüğünde olmuştur. 

Husserl üniversitede verdiği beş dersi bir araya getirerek yayınladığı ‘’Fenomenoloji Üzerine 

5 Ders’’ adlı kitabında fenomenoloji felsefesinin temel özelliklerinden, temel kavramlarından 

ve düşünce biçiminden bahsetmiştir.   

Fenomenoloji bir felsefi yaklaşım olarak ortaya çıkmış olsa da aslında pek çok alanda kendini 

göstermektedir. 
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Bütün bilimler fenomenlerden söz eder: Fizik fiziksel fenomenler, psikoloji psişik, sosyoloji 

sosyal, tarih bilimleri tarih fenomenlerini inceler; yani her bilimin bir fenomen alanı vardır 

(Mengüşoğlu, 2020: 25). 

Fenomenolojik yaklaşım aslında; insanın görebileceği, duyabileceği, koklayabileceği, 

dokunabileceği, sezebileceği, tadabileceği, anlayabileceği ya da içinde yaşayabileceği her tür 

fenomen, durum, olay ya da yaşantıyı konu edinebilen, basit nesnelerin gündelik deneyiminin 

bile düşünce için bir çıkış noktası olarak kabul edilebileceğini savunur (Zahavi, 2020). 

Fenomenoloji kavramının literatürde iki temel karşılığı vardır. Biri bilinç alanındaki 

algılanabilen şeyleri içerirken diğer karşılığı duyular üstü, bilinçdışı, algılanamayan şeyleri 

kapsamaktadır. Duyular üstü, algılanamayan şeylere ulaşmak aslında fenomenolojik öz’e 

ulaşmaktır. 

Öze ulaşmak için bazı fenomenolojik yöntemlere ihtiyaç vardır.  

4.1.Fenomenolojik Yöntem 

Fenomenoloji varlıkların gözle görülenden, duyularla algılanabilen somut özelliklerinden çok 

daha derin bir anlam içerdiğini söylemektedir. Bu anlamı görmek için öze ulaşılmalıdır. Öze 

ulaşmanın ise fenomenolojik yöntemleri vardır. En temel fenomenolojik yöntem paranteze 

alma/askıya alma yöntemidir. Paranteze alma yöntemi nesnenin sahip olduğu tüm 

özelliklerden, düşüncelerden, yargılardan ve değerlerden ayrışmasını amaçladığından bilinen 

özelliklerin tümünü paranteze alarak, dışarıda bırakarak gerçekleştirilmektedir. Paranteze 

alınabilecek unsurlar Şekil.1’de görülmektedir.  

 
Şekil.1- Fenomenolojik Yöntem Olarak Paranteze Alınacak Unsurlar (Yazar tarafından 

hazırlanmıştır.) 

 

Bu yöntemin fenomenolojik tavrın asıl alanı olduğundan Mengüşoğlu şöyle bahseder:  

‘’Öznenin tabii tavra ait olan her şeyi, hatta insanın kendisi, psikolojik bilinci parantez içine 

alınarak, içkin öz alanı olan saf bilinç alanı elde edilir. Bu alan fenomenolojik tavrın asıl 

alanıdır” (Mengüşoğlu, 2020: 33). 
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Paranteze alma yöntemi ile öz’e ulaşmak aslında bilinçdışındaki verilere ulaşmak demektir. 

Bilinçdışındaki verilere ulaşmak için belirlenen bu yöntem ile kesin kurallar koyarak keskin 

sınırlar çizmek değil, öncülük ederek destek olmak hedeflenmektedir.   

4.2.Mimarlıkta Fenomenoloji 

Fenomenoloji felsefesi algılama eylemi üzerine yeniden düşünülmesine sebep olarak, bilinç 

ve algı üzerine farklı bir bakış açısı kazandırmıştır. Görünenden ziyade bilinç dışında kalan 

alandaki bilgileri çağırarak öze ulaşmayı hedefleyen fenomenoloji duyular, bilinç ve algı ile 

doğrudan bağlantılı olduğu için kişinin çevresini anlaması ve yorumlaması konusunda önemli 

bir rol oynamaktadır. Norberg-Schulz “Fenomenoloji dünyanın günlük yaşamına nüfuz 

etmiştir, dolayısıyla günlük yaşamı anlamak için en iyi metottur” demektedir (Norberg-

Schulz, 2000: https://esragokbel.wordpress.com ). 

İnsanın çevresini nasıl algıladığı, nasıl yorumladığı yaşanan deneyimlerle ve biriktirilen 

anılarla ilgilidir. Özellikle insan hayatı için çok önemli olan mekânların algı ve yorumlanma 

biçimleri çok önemli iki temel unsurdur. Çünkü ev, işyeri, lokanta, market gibi kapalı mekân 

veya sokak, bahçe, park gibi kamusal açık mekânlar, insanların her an vakit geçirdikleri ve 

sürekli olarak karşı karşıya kaldıkları pek çok algısal unsur barındırmaktadır. 

Algısal unsurların mekândaki yansıması ve mekân algısı üzerine etkisi üzerine yapılan 

tartışmalar mimarlık fenomenolojisinin doğmasına ve fenomenoloji ile mimarlığın 

1950’lerden itibaren ilişkilendirilmesine sebep olmuştur. 

Mimarlık fenomenolojisi aslında mimarlık ile mekânı deneyimleyen insanın psikolojisi 

arasındaki ilişkiyi de kurmaktadır. 

Mimarlık psikolojisinin görevi, inşa etme sanatının kendi araçlarıyla uyandırabildiği ruhsal 

etkileri betimlemek ve açıklamaktır (Wölfflin, 2015). Fenomenolojinin üstlendiği bir görev de 

insan ve mekân algısı arasındaki ilişkiyi kurarak mimarlık psikolojisinin temellerini 

araştırmaktadır. 

5-ALGI  

Algılama bir süreçten oluşur ve süreç temelde üç adımdan meydana gelmektedir. İlk adım gün 

içerisinde çok fazla sayıda uyarana maruz kalındığı için uyarımların duyu organları tarafından 

filtrelenerek seçilmesi yani ‘’seçim’’ aşamasıdır. İkinci adım seçilen unsurlara anlam 

katabilmek için gruplandırarak ‘’organizasyon’’un yapılmasıdır. Üçüncü adım ise 

gruplandırılan bilgilerin, geçmiş deneyimler ışığında ‘’yorumlanma’’sı oluşturmaktadır.  

 
Şekil.2 – Algılama Süreci 

 

Seçimin, organizasyonun ve yorumlamanın ne şekilde ve nasıl yapılacağı ise kişinin bilinç ve 

bilinç dışında biriktirdiklerine, yaşam deneyimlerine ve bakış açısına bağlı olarak değişen, 

kişiye mahsus bir durumdur. Dolayısıyla algılama eyleminde algılayan kişi yorumcu, 

algılanan durum/nesne ise yorumlanan konumundadır. 

Algılama biçiminin her kişiye göre değişiklik göstermesi, algı üzerine yapılmış bazı önemli 

tespitlerin varlığını reddetmek anlamına gelmemektedir. 

Algı üzerine yapılmış önemli çalışmalar sonucu ortaya atılan, psikoloji alanına yön veren 

çalışmalardan biri 20.yüzyılda ortaya çıkan Gestalt İlkeleri’dir. Gestalt ilkeleri dünyanın 

karmaşıklığı içerisinde algılama sürecinin bir düzen barındırdığı ve bu düzenin birtakım 

kurallara bağlı olduğunu gösteren prensiplerdir.  
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Zihin bir şeyi algılarken karşılaştığı tüm karmaşıklığı bir şekilde düzenleyerek anlaşılır hale 

getirir. Gestalt yasaları 5 temel ilkeye sahiptir: 

 

“Şekil-zemin ilişkisi: Çevremizde gördüklerimizi ilgilerimize göre algılamaktayız. 

Buna göre de ilgimiz ve ihtiyaçlarımız ne üzerinde ise o şekil, geri kalanlar ise zemini 

oluşturmaktadır. Şekil ve zemin arasında ayrım yapan insanın, odaklandığı alan şekil, 

arkasında kalan kısım zemindir. 

Yakınlık İlkesi: Yakınlık ilkesine göre organizma bir alanda bulunan unsurları ve 

nesneleri yakınlıklarına göre gruplandırıp algılamaktadır. Algılama birbirine yakın 

olan nesnelerin grup olarak algılanmasıdır. 

Benzerlik İlkesi: Özellik bakımından benzer nitelikte olan nesneler (doku, renk, şekil) 

birlikte kümelendirilerek algılanma eğilimine sahiptir. Farklı açılardan birbirine 

benzeyen nesnelerin grup olarak algılanmasıdır. 

Tamamlama İlkesi: Birbiriyle ilişki kuran nesnelerin, tamamlanmasa bile bir bütün 

olarak algılanmasıdır. Detayların değil bütünün görülmesidir. Görünen kısımla 

yetinilmeyip eksik olan parçanın da tamamlanmasıdır. 

Devamlılık İlkesi: Aynı yönde devam eden şekillerin gruplanarak algılanmasıdır” 

(Karakaş, 2019: 14-16) (Kaynaktaki bilgiler referans alınarak yazar tarafından revize 

edilmiştir). 

 
Şekil.3 – Gestalt İlkeleri (URL-1) 

 

5.1. Algı Türleri 

Algı türleri temelde Duyusal Algı, Zihinsel Algı ve Sezgisel Algı olmak üzere 3’e 

ayrılmaktadır.  

Duyusal Algı; duyu organları ile algılanabilen, görme, dokunma, işitme, koku ve tat gibi 

duyuları kapsamaktadır. Duyusal algı fenomenolojinin araştırma konusu olan bilinç ve bilinci 

aktif hale getirmek için ihtiyaç duyulan, ateşleyici unsuru olarak aktarılan duyu uyarımının 

gerçekleştiği algı türü olmasından dolayı fenomenolojik açıdan önemlidir. 

Zihinsel Algı; duygu ve sezgilerin ikinci plana atıldığı, mantığın ön planda olduğu, düşünme 

üzerine odaklanan hatırlama, akıl yorma ve ezberlemeyi kapsayan algılama türüdür. 

Sezgisel Algı; mantık ve düşüncelerin yanı sıra duygular ve hislerin ön plana çıktığı, somut 

verilere ve nesnel olgulara dayanmayan, sezgiler üzerine kurgulanmış bir algı biçimidir.  
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5.2. Görsel Algı Unsurları 

Duyusal algı unsurlarından görme duyusuna bağlı olarak gelişen görsel algının uyarılması, 

mekânın anlamlandırılması için oldukça önemlidir. Görsel algıyı uyaran ve mekânsal algıyı 

etkileyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurlar, mekânda duyu uyarımının yapılmasını sağlayan, 

mekân tasarımında fenomenolojik yaklaşım için önemli unsurlardır.  

Biçim, renk, malzeme, doku, ışık, çizgi, şekil, denge, ritim, vurgu, zıtlık, oran, ölçek ve 

ardışık tekrar olarak sıralanan görsel algı unsurlarının mekân tasarımında etkin bir şekilde 

kullanılması mekânı deneyimleyen kişilerin duyularının uyarılmasını sağlamaktadır. 

Mekânda görsel algı unsurları baskın biçimde kullanılırsa, duyu uyarımı sonucu bilinç 

dışındaki bilgiler aktifleşerek bilinç alanına geleceğinden mekâna fenomenoloji bir yaklaşım 

gerçekleştirilmiş olacaktır. 

6-MEKAN 

Mekân kavramı üzerine pek çok farklı tanım yapılmıştır. Mekân, öncelikle insanın yaşamını 

güvenli bir şekilde sürdürmesi için oluşturma gereği duyduğu, sınırları belirli bir yaşam 

alanına karşılık gelmektedir.  

Mekân oluşturmanın temel amacı her ne kadar güvenliği sağlamak olsa da zaman içerisinde 

insanoğlu yaşadığı yeri güzelleştirmek istemiştir. Bu istek ile beraber estetik kaygılar da 

devreye girmiş ve yaşanan mekânın tasarımı üzerine düşünceler başlamıştır. Estetik akla ve 

zihne değil, duyulara yatırım yapmaktadır (Bilgin, 2019: 43). Mimarlık duyular ve algı ile 

yakın bir ilişkide bulunmaktadır. Mekân tasarımı ve mekânda bulunan insanların mekânı 

algılayış biçimleri üzerine pek çok tartışma gerçekleştirilmiştir. Çünkü mekânsal tasarımın 

yapılmasının sebebi estetik kaygılardan çok daha fazlasını; mekânın psikoloji ve fizyoloji 

üzerine etkilerini içermektedir. 

6.1.Mekân Algısı 

Mekânın oluşumunda sınırlayıcı, yönlendirici, odaklayıcı, birleştirici, ayırıcı pek çok unsur 

bulunmaktadır. Mekânsal algının gerçekleştirilmesi için öncelikle sınırlayıcı unsurların 

bulunması şarttır. Çünkü sınırlamanın olmaması sonsuz uyaranın bulunması anlamına 

gelmektedir ve böyle bir durumda algı gerçekleşemez. Algının gerçekleşmesi için uyaranların 

seçilmesi, belirli bir filtrelemenin yapılması gerekmektedir. 

Mekânsal sınırlamaların olması algılamanın ilk aşaması olan seçim aşamasının kolaylaşması 

anlamına gelmektedir. Bu sınırlayıcı unsurlar fiziksel, biyolojik, psikolojik, kültürel, 

toplumsal ve coğrafi koşullar olabilir. Seçimden sonra mekânsal unsurlar gruplandırılarak 

organizasyon yapılır ve gruplandırılan bu bilgiler yorumlanır. 

Tüm algılama biçimlerinde olduğu gibi mekânsal algıda da yorumlama kişinin geçmiş 

deneyimlerine bağlı olarak değişeceğinden dolayı her kişiye göre farklılık göstermektedir.  

6.2.Mekân ve Fenomenoloji  

Mekânda fenomenoloji mimarlık alanının en temel konularından biridir. Mekân tasarımının 

tek amacı fonksiyonel olmak, yalnızca ihtiyaçları karşılamak değildir. Tasarlama eyleminin 

potansiyeli ihtiyaçları karşılamaktan çok daha fazlasını barındırmaktadır. Mekân tasarımı 

mekânı deneyimleyen bireylerin duyularını uyarabilir, algısını şekillendirebilir, mesajlar 

verebilir, hatta eylemlerini yönlendirebilir. 

Bir yandan kişinin mekânı yorumlama/algılama biçimi biriktirdiği fenomenlere göre 

değiştiğinden yani öznelliğinden bahsedilirken, diğer yandan mekân algısının kontrol 

edilebileceğinden, nesnelliğinden bahsedilmesi bir çelişki oluştuğu izlenimini verse de aslında 

bu iki durum birbiri ile iç içe iki durumdur. 

Mekân ve fenomenoloji ilişkisi hakkında Pallasma(2020) şöyle söyler:  

‘’Herhangi bir binanın nihai anlamı mimarlığın ötesindedir; bilincimizi dünyaya ve varlık 

duygumuza geri yönlendirir.’’ (Pallasmaa, 2011: 12) 
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Pek çok alanda olduğu gibi mimarlık alanında da fenomenoloji yaklaşımı, mekân tasarımına 

görünenden çok daha derin bir anlam katan önemli bir yaklaşımdır. 

7. ÖRNEKLER ÜZERİNDEN MEKAN KAVRAMINA FENOMENOLOJİK 

YAKLAŞIM 

Çalışmada, mekân kavramının seçilen örnekler üzerinden fenomenolojik yaklaşım ile 

incelenmesi hedeflenmiştir.  

 Duyular mimari olarak tanınan, mimarlıkta fenomenolojik yaklaşım ile tanınan mimar 

Peter Zumthor’un Bruder Klaus Şapeli, 

 Varlığın özüne ulaşmayı hedefleyerek mekân tasarlayan Louis Kahn’ın Salk Enstitüsü, 

 Modern mimarlık tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Frank Lloyd Wright’ın 

pek çok fenomenolojik öge barındıran Fallingwater (Şelale) Evi örnek olarak seçilmiş 

ve fenomenolojik yaklaşım ile incelenmiştir.  

 

7.1. Peter Zumthor, Bruder Klaus Şapeli 

1943 yılında İsviçre‟nin Basel kentinde dünyaya gelen Peter Zumthor ‘’Mies van der Rohe 

Ödülü‟, ‘’Pritzker Mimarlık Ödülü‟ gibi önemli mimarlık ödüllerine sahiptir (Zumthor, 

2014). Zumthor mekânda etkin duyu kullanımı ve mimarlıkta fenomenoloji yaklaşımı ile 

tanınmaktadır. Zumthor tasarım yaparken ve bir mekânda yaşarken atmosferin izini sürer ve 

bu esnada da mekânı anlama niyeti ile hareket eder. “Bir şeye niyet ederek onun izini sürmek” 

Husserl fenomenolojisi ile ilişkilidir. Bu bağlamda Zumthor‟un yaklaşımının fenomenolojik 

olduğu açıktır (Uysal, 2017: 24). 

Fenomenolojik yaklaşımın açıkça görüldüğü eserlerinden biri Köln'ün güney batısında, 

Machernich'teki tapınak, ibadethane işlevlerinde kullanılan Bruder Klaus Şapeli’dir. 

 

  
Şekil.4- Bruder Klaus Şapeli (URL-2) 

 

Bruder Klaus Şapeli’nin özel olmasının sebebi inşa tekniği ve mekân atmosferinde 

fenomenoloji kullanımdan kaynaklanmaktadır. Ağaç kütüklerle hazırlanan iskeletin üzerine 

beton dökümü tamamlandıktan sonra mekân içerisindeki ahşap kütükler yakılarak mekândan 

çıkarılmıştır. Böylece iç mekân duvarları ahşap izlerinin bulunduğu yanmış beton halini 

almıştır. Dışarıdan bakıldığında beton bir kütle görülürken içeride bu teknikle yaratılan bir 

boşluk ile karşılaşılması kullanıcıyı şaşırtarak bir duygu oluşturması hedeflenmiştir. 
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Şekil.5- Yapım Tekniği (URL-3) 

 

Mekân ilk anda bir mağara gibi karanlık ve korunaklıdır, fakat ana mekâna doğru ilerledikçe 

doğal ışığın özel bir yöntemle iç mekâna dahil edilmesiyle bu atmosfer ustaca 

değiştirilmektedir (Yetim,2018: 55). İç mekânda merkezde tavanda bırakılan açıklıktan ve 

beton duvarlar yüzeyine üfleme camdan yapılmış cam tapalardan ışığı alan yapı, dokulu 

duvarlar ile ışığı buluşturarak beton, cam ve ışık kombinasyonuyla algılanabilirliği artırmayı 

hedeflemektedir.  

 

   
Şekil.6- Bruder Klaus Şapeli’nde ‘’Işık’’ (URL-4, URL-5, URL-6) 

 

Beton duvarlardan oluşan yapının zeminindeki kalay-kurşun karışımı bir malzeme 

kullanılmıştır. Bu yüzeyin yansıtıcı olması, tavanda bırakılan boşluktan içeri giren yağmur 

sularının zemine çarparak ses oluşturması ve işitsel duyunun uyarılması ile birlikte ışığın da 

yansıtılması, böylece aynı anda birden fazla duyunun uyarılması görevi yüklenmesi anlamına 

gelmektedir. 

 

  
Şekil.7 -Bruder Klaus Şapeli’nde ‘’Malzeme’’ (URL-7, URL-8) 
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7.2. Louis I. Kahn, Salk Enstitüsü 

1901-1974 yılları arasında yaşamış olan Louis I. Kahn mekân tasarımında kendine özgü, 

modern, minimal ve fenomenolojik yaklaşımı ile varlığın özüne ulaşmayı amaçlamış, 

20.yüzyılın dikkat çeken mimarlarından biri olmuştur. Üzerine çok konuşulan fenomenolojik 

yapılarından biri 1965 yılında yapımı tamamlanan, San Diego’da bulunan biyolojik araştırma 

enstitüsü olan Salk Enstitüsü’dür. 

 

  
Şekil.8- Salk Enstitüsü (URL-9) 

 

Yapılarında belirli bir düzen ve ardışık tekrarın görüldüğü Kahn mimarlıkta düzene olan bakış 

açısını şöyle dile getirmiştir: 

“Düzen, idraktan farklılaştırılmış olmalıdır. Düzen tasarıma aittir, realizasyona değil. 

Tasarım, yapmak istediğiniz ne ise ona düzeni getirir. Mimar, strüktürün düzenini inşa eder. 

Strüktür düzeninde bir tuğla kiriş, bir kemerdir. Bir tuğla duvarda beton kiriş kullanıyorsanız 

siz, beton ve tuğlanın bileşik düzenine sahipsiniz demektir.” (Güvenç, 2003: 3). Salk 

Enstitüsü minimal tasarımının yanında düzen ve ardışık tekrar ile kendini göstermektedir. 

 

  
Şekil.9- Salk Enstitüsünde ‘’Düzen ve Tekrar’’ (URL-10) 

 

Salk Enstitüsü’nü tasarlarken Kahn’ın amacı bilimsel çalışma ortamı için hem işlevsel ve hem 

estetik bir mekân yaratmak olmuştur. Laboratuvarlar, ofisler ve çalışma alanlarından oluşan 

enstitüde, ardışık çalışma kulelerinden oluşan yapıların batıya dönük olması, manzaraya 

bakması ve gün ışığının mekân içine alınması anlamına gelmektedir.  
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Şekil.10- Salk Enstitüsü’nde ‘’Işık’’ (URL-11) 

 

Enstitünün içerisinde dolaşan bir su kanalının olması, malzemede beton, taş ve ahşap seçimi, 

tüm bunların ışık ile daha etkileyici bir hal alması hem görsel algıyı hem dokunsal algıyı hem 

de işitsel algıyı uyarmaktadır. 

 

  
Şekil.11- Salk Enstitüsü’nde ‘’Malzeme’’ (URL-12) 

 

Kahn’ın modern mimarlığında işlevselliğin ve estetiğin mükemmel birlikteliği, fenomenolojik 

unsurlarla birleşerek maddenin özü arayışında mekân pek çok açıdan tatmin edici olmaktadır. 

7.3. Frank Lloyd Wright, Şelale Evi 

Organik mimarinin ilk örneklerinden olan Şelale Evi Frank Lloyd Wright tarafından 1935 

yılında Pensilvanya ‘da Edgar Kaufmann adlı müşteri için tasarlanmıştır. Wright, 

Kaufmann’ın akarsu üzerinde yer alan büyük kaya tabakaları üzerinde oturmayı sevdiğini 

öğrendiğinde nehri izlemek yerine evi nehrin üzerine yaparak onu yaşamayı amaçlamıştır 

(Sızak, 2007: 27).  

 

 
Şekil.12 – Şelale Evi (URL-13) 
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Wright mekânda fenomenolojik yaklaşımını kullandığı büyük pencereler ve oluşturduğu 

teraslar ile iç-dış ilişkisini ve mekânın doğa ile ilişkisini güçlü tutarak, hatta doğayı yapının 

içine alarak gerçekleştirmektedir. Ev ile bütün olmuş olan nehir ve şelalenin sesi evin her 

yerinden duyulmasına rağmen yalnızca dışarı çıkıldığında görülebilmektedir. Bu durum, 

işitsel duyu uyarımının yapıldığı fenomenolojik bir yaklaşım sergilenen Şelale Evi’nde 

kullanıcının harekete geçmesi için teşvik edici olmaktadır.   

Wright’ın mimari anlayışına göre yapılar, bulunduğu yere, insana ve zamana uygun olmalıdır. 

Wright yapının çevresiyle uyumunu, “yapı bulunduğu araziden doğmuş gibi görünmeli” 

şeklinde ifade etmektedir (Wright, 1908: 157). Bu anlamda Şelale Evi’nin çevresi ile, 

topografya ile, şelale ile güçlü bir ilişki içinde olduğu görülmektedir. 

 

  
Şekil.13 – Çevre ile İlişkisi (URL-14, URL-15) 

 

Wright’a göre yapının biçimi ve plastik değeri mekânın devamlılığına bağlıdır. Yapı bir 

bütündür ve bu bütünlük bir devamlılık halinde olmalıdır (Bozkurt, 1962). 

Mekânın devamlılığı ve bütünlüğünü sağlamak isteyen Wright, iç mekânda bölücü duvar 

kullanmadan, doğa ile ilişkiyi kesmeden mekânı açık plan şeklinde kurgulayarak, fonksiyon 

tanımı esnek, serbest bir mekân yaratmış ve mekân deneyimine farklı bir açıdan yaklaşmıştır. 

 

  
Şekil.14 – İç Mekân (URL-16) 

 

Wright’ın tasarım ilkeleri arasında yer alan doğaya uyum ve özgünlük Şelale Evi projesinde 

öne çıkmaktadır. Yapının inşasından malzemenin doğada bulunuş şekline göre, sahip olduğu 

özelliklerden yararlanılmış, inşaat alanından çıkarılan taşlar kullanılmıştır. İnşaatında ve iç 

mekânda taş, tuğla, cam ve ahşap gibi doğal malzemelere yer verilmiştir. 
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Şekil.15- Şelale Evi’nde ‘’Malzeme’’ (URL-17, URL-18) 

 

Şelale Evi’nin kat yüksekliklerinin insan ölçeği esas alınarak tasarlanmış olması, karmaşık 

tabakalaşmanın kendi içerisinde bir düzeninin olması, zıtlık ve ölçeğin etkin biçimde 

kullanıldığı ve mekâna fenomenolojik bir bakış ile yaklaşıldığını göstermektedir.  

8.BULGULAR 

Mimaride fenomenolojik yaklaşımı benimseyen ve aslında duyular mimarlığı yapan önemli 

isimlerden Peter Zumthor, Louis I. Kahn ve Frank L.Wright’ın tasarımlarında pek çok ortak 

nokta bulunmuştur. Bilincin aktifleşmesi için biçim, renk, malzeme, doku, ışık, çizgi, şekil, 

denge, ritim, vurgu, zıtlık, oran, ölçek ve ardışık tekrar gibi görsel algı unsurlarının uyarılması 

gerektiğinden ele alınan örneklere fenomenolojik yaklaşım ile bahsedilen görsel algı 

unsurlarının mekân tasarımındaki kullanımı değerlendirilmiştir.  

İncelenen mimari yapıların kullanıcı profili, mekânsal kurgusu, konumu ve işlevinin farklı 

olması baskın olarak kullanılan algı unsurlarında farklılık oluştursa da temelde amaç duyu 

uyarımı ile hem maddenin özüne hem de bilinç alanının özüne ulaşmaktır.  

İncelenen örneklerde öne çıkan algı unsurlarını, farklılıkları ve ortak noktaları görebilmek için 

bulgular tabloda verilmiştir. (Tablo.1)  
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Tablo.1- Örnek Olarak Ele Alınan Yapıların Algı Unsurları Açısından Değerlendirilmesi 

 

 
 

SONUÇ 

Bu çalışmada, mekân tasarımında kullanılan görsel algı unsurları ve mimarlık fenomenolojisi 

Peter Zumthor’un Bruder Klaus Şapeli, Louis I. Kahn’ın Salk Enstitüsü, Frank Lloyd 

Wright’ın Şelale Evi ikonik örnekleri üzerinden incelenerek, mekân kavramına fenomenolojik 

bir bakış açısı sunmak hedeflenmiştir. Mekân kavramı ve mekânsal algı ‘’fenomenolojik 

yaklaşım’’ ile anlamlandırılmaya çalışılmıştır. 

Mekânın algılanması insanın hem fiziksel hem de zihinsel olarak mekânı deneyimlemesi ile 

mümkündür ve anlamlandırma, mekân deneyimini yaşayan bireylerin, bireysel farklılıklarına 

bağlı olarak farklı olabilir. Mekânın farklı algılanmasının sebebi geçmiş deneyimler, 

bilinçdışında kayıtlı olan bilgiler ile ilgilidir. Bu noktada devreye giren fenomenoloji felsefesi 

mekânda duyuların uyarılması ve bilinçdışındaki bilgilerin bilinç alanına getirilerek 

algılamanın tamamlanmasını, öze ulaşılmasını hedeflemektedir. 

Çalışmada ele alınan Zumthor, Kahn ve Wright örneklerine örneklerine bakıldığında; 

 Mimarlık fenomenolojisin ustaca kullanan duyular mimarı Peter Zumthor örneğinde 

ışık ve malzeme başta olmak üzere ses, form, ölçek, oran, zıtlık ve vurgu unsurlarının 

etkin bir biçimde kullanıldığı, 
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 Louis I. Kahn örneğine bakıldığında bir düzen içerisinde; ardışık tekrar, ışık ve 

malzeme başta olmak üzere ölçek, form ve oran kullanımının yoğun olduğu, 

 Frank L.Wright örneğine bakıldığında ise doğa ile yakından ilişki içerisinde; malzeme, 

ölçek ve zıtlık başta olmak üzere ses, form, oran ve vurgu unsurlarının mekânsal 

kullanımı dikkat çektiği görülmektedir. 

Zaman ilerledikçe gelişen ve değişen pek çok unsurla birlikte insan ve algılar da 

değişmektedir. Bu yüzden mekân kavramı, mekânda duyu kullanımı ve mekân algısı üzerine 

tartışmalar devam ederken hala mekânsal algı, mekânda duyu kullanımı ve mimarlık 

fenomenolojisi gibi konulara yaklaşım E.Husserl’in fenomenoloji yaklaşımı ışığında 

gerçekleşmektedir.  Bu yüzden mekân ve fenomenoloji ilişkisini anlamak için geçmişi 

referans alarak, Zumthor, Kahn, Wright gibi duyular mimarlığı yapan, mekânda 

fenomenolojik unsurları ustaca kullanan mimarların yapılarını incelemek, mimarlık 

anlayışlarını kavramak ve fikirlerini irdelemek mekân tasarımcıları için yol gösterici olacaktır.  
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ÖZET  

Tarihi katları tam olaraq araştırılmamış, eski, antik və zengin bölgelerden biri olan Azerbaycanın 

Kazak bölgesinde, “Avey” Devlet Tarih- Kültürel koruma alanında dünyaca önemli Damcılı 

mağara bölgesini araştırmak için 2015 yılında Azerbaycan Milli Elmler Akademisinin  Arxeoloji ve 

Etnoqrafi Enstitü, Japonyanın Tokyo Müze Enstitü və “Avey” Devlet Tarih- Kültürel koruma alanı 

arasında üç yanlı uluslarası memorandum imzalamıştır. 2016-cı yıldan aynı arazide japonyalı ve 

azerbaycanlı arxeologlar yaygın ilmi-araştırmalara başlamışlar. Bu araştırma projesinin hedefi  

alanda son mezolit devrine ait meskenlerin, layların aşikarlanmasıdır. 

Damcılı mağarasında 2016-cı yıldan başlanan kazılar Orta Paleolitdən başlanan və tüm  

devrleri kapsayan parlak kültür ardıcıllığı meydana çıkarmıştır. Kazılar zamanı elde edilmiş 

radiokarbon veriler şu katmanların bazılarının miladdan önce 7-ci bin yılın sonlarından, mezolitin 

sonuna ait yapıla bileceyini göstermiştir. 

2017-ci yılın kazıları belli etdi ki, alanın kronolijisi mezolit ve neolit devrlerini kapsayan ve şu 

devrlerde bulunan maddi kültür örnekleri gıda ürünleri üretiminin, bölgesel ekonominin yranmasını 

kanıtlayır. Daha derin katlardan bulunan keramik-granit kompleksleri mezolit devrinə ait edilmiştir. 

Şu anda şu imkanı açıklamak için artefaktların radiokarbon bilgilerinin toplanması ve analizi 

yürütülüyor. Bu gözlemler Damcılı ardıcıllığının mezolit-neolit geçişinin tam anlaşılmasına ve onun 

Azerbaycanın bir bölgesində ilk defə bu katmanların bir-birini izlemesi əvəzləməsinə əhəmiyyətli 

önemli bilgilerin verilmesine imkanlar açıyor.  

Kazılar zamanı alanda Orta Paleolitin ilk katmanlarının açılması da büyük şansdı. Yalnız Orta Paleolitin bir 

kaç alanında kazı yerinden bulunan mamüllerin çok az kısmı restorasyon olunmuştur. Bu da şunu 

göstermişdir ki, litoloji artefaktlar bu alanda üretilmemiş, mağaraya hazır mamüller şeklinde 

getirilmiştir. Aynı zamanda şu interpretasiyanı obsidian, çakmaktaşı, xalsedon da dahil olmakla, 

artefaktların üretilmesinde kullanılmış birçok hammadde çeşitliliyi destekliyor. 

Her durumda Damcılı mağarasında Orta Paleolit kompleksinin tam ve doğru araştırılması,  Güney 

Kafkazda modern insanların yaranmasından önceki devrin kültürel dinamikasını daha iyi anlamaya 

yardım ediyor.. 

Anahtar kelimeler: anıt, araştırmalar,  qoruq, analiz. 

 

ABSTRACT 

In 2015, between the Institute of Archeology and Ethnography of the National Academy of 

Sciences of  Azerbaijan, Tokyo Museum University of Japan, and “Avey” State Historical and 

Cultural Reserve have signed a trilateral international memorandum to explore the world-renowned 

Damjili cave located in the area of “Avey’ State Historical and Cultural Reserve in the Gazakh 

region, one of the ancient and rich regions of Azerbaijan, which historical layers have not been fully 

explored. Since 2016, Japanese and Azerbaijani archaeologists began joint research activities in the 

same area. The purpose of this research project is to identify the last Mesolithic period’s settlements 

and layers in the area. 

Excavations in the Damjili cave since 2016 have revealed a striking cultural sequence that dates 

from the Middle Paleolithic and covers all periods.The radiocarbon data obtained during 
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excavations indicate that some of these layers were it has been shown that it can be attributed to the 

BC end of the 7th millennium, the end of the mesolithic period. 

Excavations in 2017 showed that the area's chronology covers the Mesolithic and Neolithic periods, 

and the material and cultural samples found during these periods confirm the formation of food 

production and regional economies. The ceramic-granite complexes found in deeper layers belong 

to the Mesolithic period. Currently, we are collecting and analyzing radiocarbon data of artifacts to 

clarify this possibility. These observations allow for a clear understanding of the Mesolithic-

Neolithic transition of the Damjili sequence, and let us told that which will significantly contribute 

to the substitution of these layersfor the first time, in one of the region of Azerbaijan. 

The discovery of the earliest strata of the Middle Paleolithic area during excavations was also a great 

success. Only very few items were restored from a few areas of the Middle Paleolithic.It also 

showed that the lithological artifacts were not manufactured here, they were brought to the cave in 

the form of ready-made products.It is also supported this interpretation, the great variety of raw 

materials used in the production of artifacts including obsidian, flint, and chalcedony. 

In any case, the precise study of the Middle Paleolithic complex in the Damjili cave is, of course,it 

helps to better understand the cultural dynamics of the era before the emergence of modern people 

in the South Caucasus. 

Keywords:monument, researches, reserve, analysis. 
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Department of Education, University of Karachi 

 

ABSTRACT 
In the higher education sector, a new era has begun with the advent of ubiquitous learning 

environments. The ecological situation of “ubiquitous learning” refers to the personalized 

learning situation. In today’s ubiquitous computing era is a ubiquitous network where two or 

more participants are in the “web 2.0” and “ubiquitous network” and collaborative learning 

scenarios with the help of intelligent learning resources. Ubiquitous learning tools allow 

improving context-aware as well as learning experiences by offering seamless availability 

regardless of location all the time. They also help in establishing effortless interaction 

between authentic and digital learning resources and at the same time offering personalized 

learning opportunities as well. There are numerous available ubiquitous learning tools that can 

be employed in higher education. Ubiquitous learning tools also offer training and higher 

education to many students that have different higher educational levels. The current rapid 

development of "Web 2.0" resource technology and the concept of ubiquitous learning, which 

is characterized by personalization anytime and anywhere, has challenged the absolute 

teaching function of teachers and uniform teaching methods of textbooks and classrooms. 

Ubiquitous learning is a historical return to human learning, and teachers need to transform 

their roles in this change. The aim of this study is to know the impact of students' Ubiquitous 

learning through Web 2.0 tool on graduate students' creativity. All the public & private sector 

Universities of Pakistan are the population of this research. Teachers of Graduate level have 

been chosen as a target sample through random sampling. This research study is based on 

survey method at higher education level. This study will help higher institution professors to 

develop ubiquitous learning environment through web 2.0 technology tool, and students will 

learn through u-learning environment and Public sector universities should enhance IT infra-

structure and teachers training regarding ubiquitous learning. 

Keywords: Ubiquitous learning, web 2.0, creativity, personalized learning, Teaching strategy. 
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Department of chemistry, Al Hoceima, Morocco 

 

 

ABSTRACT 
In recent years, water has experienced an increase in nitrate concentration due to domestic and 

industrial wastes and to intensification of agricultural activity. Therefore, it is necessary to 

find a way to treat nitrate contamination of water. This study is based on a literature review to 

study the adsorption capacity of activated carbon and natural bentonite to removal nitrates 

from aqueous solutions. The effect of some parameters influencing the adsorption was 

studied, such as pH, initial nitrate concentration and charge of the used adsorbents. The results 

of the studied adsorbents showed a high efficiency for nitrate removal and all parameters have 

a remarkable effect on the adsorption capacity. 

Keywords: Adsorption, Nitrate ions, Bentonite, Activated Carbon 
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ABSTRACT 

Creating new models of clothes, shaping future fashion is a whole art. The production of 

garments is a complex of interconnected links, which is a complex system consisting of a 

number of subsystems: modeling and designing garments, selecting the necessary materials, 

manufacturing products, and their implementation. 

The use of new technologies allows the development of the garment industry, supporting the 

demand for its products. Tough competition forces market players to offer consumers high-

quality original products, the manufacture of which uses automated and manual labor. 

At different times of the year, as well as for different moods, female images are distinguished 

by the complexity of combinations, a riot of colors, or vice versa, the calmness of colors, as 

well as the sophistication of accessories and decorative elements that complement them. In 

the off-season, there is always a need for practical and at the same time stylish, sophisticated 

and light outerwear. 

Jackets are an indispensable attribute in women's wardrobe, they make any look complete. 

Fashionable jackets are considered the basis of the women's wardrobe, they can be combined 

with things of various styles to create a unique look. 

The jacket is always relevant. It is worn with both trousers and skirts, dresses or, in other 

words, it can be combined with any kind of clothing. The difference between models and 

forms of this product is only in time. Certain shapes, silhouettes, volumes, materials and 

colors dominate in every period of time. 

In the upcoming season 2022-2023, the following solutions are relevant: oversized jackets, 

fitted cut, cropped jackets, double-breasted jackets. 

Keywords: women's jacket, style, materials 
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ABSTRACT 
The kamancheh is the brightest example of the group of bowed string instruments of 

Azerbaijani folk instruments. The Kamancheh is used as a solo instrument leading the main 

melody in the orchestra of folk instruments and ensembles. The musical instrument 

kamancheh has its own ways of holding and playing both for the right and for the left hand. 

The use of both hands, within certain rules makes it possible to get perfect sound intonation 

from a musical instrument. The right hand plays a major role in getting sound when playing 

the kamancheh instrument. The main function of the right hand is to get  the right sound from 

the instrument by adapting the movements of the arm, wrist and fingers to the bow (kaman) 

playing technique. All movements performed by the right hand are performed through the 

bow, which is an integral part of the right-hand mechanism. That's why using the bow in the 

right way is essential for professional achievement. From the correct technique of holding the 

bow to the use of it, the movements are a complex and difficult process. Playing the 

kamancheh is a process that has theoretical and practical aspects, but is more based on 

experience. The main purpose of this article is to determine the correct technique for building 

the right hand when playing the kamancheh and to identify easy-to-understand methods to 

improve playing habits of students. Books, dictionaries, internet materials, instrument-specific 

performance methods, etc. related to the topic have been studied and reviewed. The objectives 

of the research were achieved by using new training and methods to facilitate teaching. 

Key words: Right hand, khamancheh, teaching, methodology, bow(kaman), music education. 

 

 

XÜLASƏ 
Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin kamanlı-simlilər qrupunun ən parlaq nümayəndəsi 

kamançadır. Xalq çalğı alətləri orkestrində və ansambllarda əsas melodiyanı aparan solo alət 

kimi kamançadan istifadə olunur. Kamança çalğı alətində həm sağ, həm də sol əlin 

özünəməxsus tutulma qaydası və  ifaçılıq metodları vardır. Hər iki əlin müəyyən qaydalar 

çərçivəsində işlədilməsi çalğı alətindən mükəmməl səs intonasiyasının əldə olunmasına şərait 

yaradır. Kamança çalğı alətinin ifası zamanı səslənmənin əldə olunmasında əsas rol sağ ələ 

məxsusdur. Qol, bilək və barmaq hərəkətlərinin kaman texnikasına uyğunlaşdırılaraq alətdən 

düzgün səslənmənin əldə olunmasına nail olmaq sağ əlin əsas funskiyasıdır. Sağ əlin icra 

etdiyi bütün hərəkətlər sağ əl mexanizminin ayrılmaz bir hissəsini təşkil edən kaman 

vasitəsilə həyata keçirilir. Məhz buna görədə, peşəkar nailiyyətlər əldə etmək üçün kamandan 

düzgün formada istifadə mühüm  əhəmiyyət kəsb edir. Kamanın düzgün tutuma texnikasından 

başlayaraq, istifadəsinə qədər edilən hərəkətlər çətin və mürəkkəb proseslərin birləşməsindən 

ibarətdir. Kamança ifaçılığı nəzəri və praktiki cəhətlərdən ibarət olan, lakin daha çox 

təcrübəyə əsaslanan bir prosesdir.  Bu məqalənin əsas məqsədi kamança ifaçılığında sağ əlin 

düzgün quruluş texnikasını təyin etmək və şagirdlərin ifaçılıq vərdişlərini inkişaf etdirmək 

üçün asan başa düşülən metodları müəyyən etməkdən  ibarətdir. Mövzu ilə bağlı kitablar, 

lüğətlər, internet materialları, alətə məxsus ifaçılıq üsulları və s. tədqiq edilərək nəzərdən 
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keçirilmişdir. Tədrisi asanlaşdırmaq üçün yeni təlim və üsullardan istifadə etməklə tədqiqatın 

məqsədlərinə çatmağa nail olunmuşdur. 

Açar sözlər: Sağ əl, kamança, tədris, metodika, kaman, musiqi təhsili. 

 

1. INTRODUCTION 

Kamancha is our ancient, national musical instrument played with a four- bowed stringed. 

Professor Abbasgulu Najafzadeh, Doctor of Art Studies of AMC, gives interesting 

information about the etymology of kamancha in his book “Ethnoorganology”: “The word 

Kamancha is related to the bow. In Persian, kaman means bow. Kamancha is a combination 

of the words “bow” and “play”. The word “kamanchal” is pronounced as kamancha as a result 

of spelling and means a bowed instrument. Therefore, kamancha is a hybrid word that 

originated from the language of two peoples (Azer-Turkish and Persian)” [6, p. 146]. 

The kamancha musical instrument has its own way of holding and playing methods for both 

the right and left hands. The use of both hands within the framework of certain rules makes it 

possible to obtain perfect sound intonation from a musical instrument. The right hand plays 

the main role in achieving sound when playing the kamancha instrument. The main function 

of the right hand is to adjust the arm, wrist and finger movements to the bow technique to 

achieve the correct sound from the instrument. All movements performed by the right hand 

are performed through the bow, which is an integral part of the right hand mechanism. A bow 

is an arched stick made of cranberry wood. The hair of the horse's tail is attached to the ends 

on both sides in the form of tuft. The smoothness of the horsehair, the lightness of the 

bowstring and the stiffness enough to withstand tension are the necessary characteristics of a 

good quality bow. The ends of the straight or slightly bent rod with a length of 550-590 mm 

and a diameter of 10 mm are fitted with metal tubes in the form of a cartridge- case. A set of 

160-180 pieces of horse hair is attached to the lower end (handle) of the iron dam and rod 

through a strap. A tuft of 160-180 pieces of horse hair is attached to the lower end (handle) of 

the iron dam and rod through a strap passed to them. [2, p. 40-41]. When making a bow, white 

or black horsetail hair is used. The color of the horsehair is also thought to make a difference 

in the sound of the instrument. Basically, white horsehair is preferred for tool making. It is 

believed that the protrusions, which are driven on the wire and provide the first stage of 

vibrating sound, are more prominent in the hair of the white horse. 

 

 

 
 

1. Rod 

2. Hair of the horse's tail in the form of tuft 

3. The strap 

4. Handle 

5. Upper end 

     Figure 1. Parts of the bow 
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According to my academic supervisor A. Najazadeh, the bow is also called bow or gamchil. 

Gamchil is an archaic Turkish word. This part is called ghamchil because stringed instruments 

sound like a sad human voice when played with a bow. The brilliant Azerbaijani composer 

Uzeyir Bey Hajibeyli's opinions about the kamancha are very interesting: “Kamancha” is the 

only representative of our music, a long-voiced, stringed instrument. Since the strings of the 

kamancha are played with a tuft of hair attached to a long stick, the sounds produced can be 

extended as desired. That is why the music played on the kamancha sounds more perfect and 

closer to the human voice than the one played on the tar.  In addition, if we take into account 

that the sound of the kamancha is more effective than the tar, especially in “bam” and if we 

add to it the production of vibrating sounds called “vibrations” by putting a finger on the 

strings, it appears that the kamancha is a more perfect and better instrument than the tar, that 

is, a musical instrument. After all, while the tar is a suitable instrument for “accompaniment”, 

the kamancha is the most beautiful of the “melodic” instruments. 

2. DEVELOPMENT 

At first glance, the rules for using a bow may seem simple. But this is a complicated process. 

When we hold the bow (kamancha), the palm of the right hand should face upwards, the 

thumb should be placed on the strap at the head part, the index finger should be placed behind 

the bow stick, and the other fingers should be placed between the strap and the stick. The 

thumb and index fingers play the main role in maintaining the balance of the bow. The 3rd-

4th-5th fingers are located between the stick and the hairs, so they help to change the sound 

by pulling the hairs. 

 

 
 

              Figure 2. The proper bow holding procedure 

 

Making a habit of holding the bow correctly is of great importance for the student. Most of 

the students who are new to learning kamancha, because the right hand tightens when holding 

the bow, the muscles and shoulders are strained and the arm hurts. In this case, the student 

gets tired quickly due to the weight on the arm and cannot perform the piece in full. We can 

associate it with some psychological factors. Basically, the main reason why a student 

tightens the right arm or the bow is the fear of dropping the bow during performance. At this 

time, the bow should be taken from the student's hand, and it should be recommended to 

lower the muscle tension by lowering the arm. After that, the student should be shown various 

examples and psychological conversations should be conducted. For example, we can say that 

when we drive a bicycle, if we squeeze the steering wheel or hold it loose, it will not affect 

the movement of the bicycle. We only use the steering wheel to move left and right. Because 

the brakes play the main role in bicycle management, and the steering wheel is the driver. 

This is the same in kamancha playing. When we play the bow, if we hold the bow too tight or 

too loose, it will not have a positive effect on the performance. On the contrary, if we press 
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too hard, our hand and arm will get tired faster and the sound will be rough. If we keep our 

arm too loose, the intonation will be weakly heard. 

During the teaching of the kamancha musical instrument, we often witness the wrong 

placement of the fingers on the bow. One of the most common mistakes students make in the 

performance process is to raise the bow higher than the arm part of the kamancha during 

performance or, on the contrary, pull it lower than the stretcher. Of course, this will lead to the 

violation of intonation and the failure to achieve a natural sound. To get a sound in the bow, it 

is enough to hold the bow at a distance of 4-8 cm from the stretcher. To eliminate these 

mistakes, when practicing with a bow, it is necessary to correctly orient the instrument and 

practice in front of a mirror in order not to violate the grip rule. 

The most common problems among students who are new to the instrument are: 

1. Tensioning the arm muscles to keep the bow straight; 

2. Powering the arm instead of the wrist to move the bow; 

3. Putting the thumb on the bow stick; 

4. Placing the index finger on the strap; 

5. Failure to provide accurate coordination when the bow is in contact with the wire; 

6. Non-parallel movement of the bow on the strings 

 

Kamancha playing is a process that has theoretical and practical aspects, but is more based on 

experience. What are the most commonly used methods when using a bow? It is usually not 

recommended to practice the bow immediately on the strings. So, you should try to learn the 

movements first without the instrument. Most teachers first train students to replace the bow 

with a pen to facilitate right hand placement. Because a pen is very light compared to a bow. 

Because the pen can be easily held in the air for a long time at any angle without difficulty. 

Later, this exercise is practiced without instruments, replacing it with a bow. This method is a 

method used by Soviet pedagogues in violin playing since ancient times. 

In addition, in order to find out that the fingers are comfortably placed on the bow, the student 

should be stopped during the performance and his mistakes should be pointed out. After that, 

the fingers are slowly slid over the bow stick and adjusted to the correct shape. The teacher 

holds the bow, and the student runs his hand over the bow's shaft, paying attention to all the 

correct proportions of the movement. In this way, it is ensured that the student can very 

quickly correct the errors of holding the bow that he has previously acquired. Practicing by 

moving his hand over the bow stick, the student refuses to hold the bow handle with his 

fingers. Thus, he gets rid of the grasping reflex that causes him to hold the bow by constantly 

bending his fingers, and he/she gains freedom and ease in holding and controlling the bow. 

After learning the correct way to hold the bow, the next step is the process of turning or 

twisting the instrument into the correct shape to play on different strings. During the transition 

from string to string, in addition to turning the instrument, it is necessary to move the bow 

slightly in the direction of that string and pay attention to touching other strings besides the 

string to be played. When playing the violin, cello and other stringed musical instruments, the 

instrument does not move, only the bow is moved from one string to another, and the sound is 

obtained. In the kamancha, to switch from one string to another, both the instrument is rotated 

and the spring is moved in a certain direction. In the kamancha, to switch from one string to 

another, both the instrument is rotated and the spring is moved in a certain direction. 

Correctly directing the functions of the right hand will lead to a clean sound when switching 

between strings. Beginners playing the kamancha instrument should play the exercises first on 

the loose strings and then with the finger on the string. Another of the most common mistakes 

is to lift the finger placed on the note before changing the string, or not to prepare the finger to 

play the next note after changing the strings in time. 
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When teaching kamancha, it is necessary to pay attention to 5 basic rules in the 

structure of the right hand: 

1. Holding the bow in the correct form and correctly setting the speed of the bow during 

performance and the sharing distribution; 

2. Physical movements of the arms, hands, fingers and the correct use of the elbow angle 

when using the bow; 

3. When pulling the bow to the string, it is not lifted up with the arm; 

4. Maintaining the pressure of the bow on the strings and the control of the right hand when 

moving from one string to another; 

5. Clean and intoned sounding of the instrument during performance. 

 

If you follow the above, it is possible to achieve the correct sound while playing. 

The bow consists of 8 sections. Different parts of the bow are used when playing kamancha. 

Correct application of bow parts helps to get quality sound. 

1. 

 

 
 2.  

 
  3.  

              
  

 4. 

 

 
   5. 

 

 
6. 

 

 
7. 
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8. 

 

 
 

Figure 3. Sections of the bow 

 

Making transitions between strings in the beginning of the bow. There are two important 

points to consider when replacing a bow in the starting part. The first of these is to provide 

softness in the wrist, and the second in the fingers. For this, the wrist should be comfortable 

and soft, and the fingers should be comfortable and flexible to support the wrist. Along with 

all these processes, the stable movement of the bow should be kept in the foreground. In 

addition, attention must be paid to the sound quality, the balance between the speed of the 

bow and the pressure on the strings must be precisely and correctly established to obtain a 

clean sound. 

Making transitions between strings at the end of the bow: Changing the strings at the end 

of the bow during performance also has important features. To get the volume, you need to 

press the bow with the index finger of the right hand. Therefore, the connection of the right 

hand with the bow is mostly made with the index finger. All arms and fingers also contribute 

to this connection. When the pressure of the bow is increased, the speed must be increased in 

parallel. 

Pulling the bow from right to left or left to right makes a big difference in the intonation of the 

voice. Inevitably, when the bow is moved, the pull is stronger than the push. That is, the right 

hand is weak when playing at the end of the bow, and the right hand is strong when it is at the 

head. Drawing the bow from the tip to the tip is called a right-to-left straight bow. Pulling the 

bow from the tip to the head is called a reverse bow. When drawing the bow, the arm should 

open and close the wrist, and when pushing the bow, the elbow should be closed and the wrist 

open. 

 

 
Figure 4. Straight and reverse bow 
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The movement of the arm, elbow, wrist and fingers to feel the weight of the bow is important 

for the student to understand in order to express the movement. The head of the bow is 

heavier than the tip. For this, we need to apply pressure to the bow moving towards the tip. 

This will help you get quality sound all bow long. In this case, the arm stretching process does 

not occur. Not only the amount of pressure is important, but also the quality of the pressure. 

Also, this pressure should not prevent the natural vibration of the strings. Here, the ability to 

listen to music is very important in terms of capturing the quality of the sound. During the 

exercise, the teacher holds the student's right arm and keeps the bow on the strings. All fingers 

and arm muscles should be free. The teacher asks the student to give and take the weight of 

his arm. With this, the student is ensured to feel the weight of his arm. One of the exercises to 

feel the weight is to work with different combinations from forte to piano or vice versa while 

drawing straight and reverse bows on loose strings. 

When playing the kamancha, the following combinations of different bow strokes are usually 

used. During the performance of the work, their sequence and interaction is dictated by the 

content and emotional order of the work according to the skill and exquisite taste of the 

performer. 

Bow strokes belonging to the kamancha instrument 

П– Movement of the bow to the right, right bow 

V - Movement of the bow to the left, left bow 

B - Full bow – Full movement of the bow left and right 

A.Y – Movement of the lower half of the bow 

Y.Y – Movement of the upper half of the bow 

K.D - At the lower end of the bow - at its support 

K.U - movement at the tip of the bow 

O.K – movement in the middle of the bow 

Legato – playing two or more notes by moving the bow up or down. The notes of the league 

sign must be played on a bow. 

Martelé- by moving the bow alternately up and down on separate strings. 

Portamento - playing each note separately without removing the bow from the string. 

Détaché - playing each note separately (in direction) by moving the bow alternately up and 

down. 

Marcato – accented detache, achieved by playing with a whole bow, with the bow firmly 

pressed against the string. 

Spiccatto – playing with short breaks between notes with a whole bow without removing the 

bow from the strings 

Staccato - playing with short breaks by hitting suddenly the bow on the string  

 We can also group these strokes used for the bow in another way. 

1. Strokes used without raising the bow over the string: Detache, Legato, Portato, Staccato, 

Martelé 

2. Strokes used by raising the bow on the string: Spiccato and Sautillé. 
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     Pizzicato- Bow is not used. The left hand is placed on the 

instrument to be played, and with the index finger of the right 

hand, the same string is pulled. This is how sound is obtained. 

The word Pizzicato is mostly shortened in the form of the 

Pizz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şəkil 5. Habil Aliyev 

  

Arco - Playing with a bow. We can see this word 

being used to transition to bow playing after more 

Pizzicato playing. When transitioning from arco to 

pizzicato or vice versa, it is necessary to pause 

regardless of the tempo of the piece. 

 

 

 

 

Şəkil 6. Arif Asadullayev 

 

Col Legno Battuto: It is said that the sound is obtained as a result of hitting the stick part of 

the bow on the instrument. This stroke is rarely used in kamancha performance. This stroke is 

mainly used in violin teaching. 

To obtain a clear and clean sound from the instrument (to improve frictional ability), rosin is 

applied to the horsehair part of the bow. This substance is made from the resin of a coniferous 

tree. Rosin is a semi-transparent substance with a sensitive glass shape, varying in color from 

light yellow to dark black. The word “rosin” is derived from the name of the ancient ancient 

city of Kolophon (Colophon), located north of the cities of Ephesus and Smyrna [3, p. 52]. 

 “In ancient times, the Turks called racin, and the Arabs called rosin pitch or sandalus.” [6, p. 

149]. 

Lighter colored rosins should be preferred in high humidity climates as they are more tolerant 

of hot and humid conditions and dark black rosin should be preferred as it is sticky in hot and 

humid places and those living in dry climates should prefer darker colored rosins. Conifol is 

used in all stringed instruments. (Violin, Alto, Contrabass, Cello, Pumpkin violin, Kemenche, 

etc.) During the initial acquaintance with the instrument, we can think that the rosin is an 

insignificant accessory due to its small size. However, he has great duties and responsibilities 

in contrast to his size. At this time, such a question may arise, because it is possible to get 

such a sound if no rosin is applied to the bow. We can explain it this way. So when no resin is 

applied to the bow hairs, there is no friction between the bow and the strings - so the sound is 

barely audible. The resin creates friction, allowing the spring to grip the strings and vibrate 

them more clearly. Knifol is drawn from the head of the bow to the end of the horse's hair, 

spreading it in an even shape with steady movements. During its use, it is necessary to be very 

careful, as there is a danger of breaking and splitting. Therefore, the performer must carefully 
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apply rosin to the bow before each performance. Rough contact with rosin can also result in 

broken horsehair on the bow. What happens if you have too much resin on your bow? As you 

slide the bow over the string, you will see “clouds” of resin dust coming from the bow. 

Leaving your strings and instrument uncleaned will result in a coating of resin dust that can 

damage the finish of your instrument. Sometimes, the dust created by rosin can be a source of 

allergy in musicians. Some companies offer hypoallergenic rosin to help combat rosin 

allergies (An example of this is the “Clarity” confetti of the USA-made Super-Sensitive 

company) It is mainly in molded form and does not create “flakes” or dust when used. To 

some extent, this is a marketing finding. At the same time, even if some types of rosin are not 

placed as hypoallergenic, this does not reduce its qualities in any way, because the product is 

also made taking into account the health of the musician. 

 

 
Şəkil 7. Rosin 

 

Proper cleaning of the bow means that we can use it for a long time. During the training of the 

kamancha, care and protection should also be taught to it, and the learned knowledge and 

skills should be continuously applied and become a habit. Correct, efficient, continuous use of 

the kamancha instrument and bow is closely related to their cleanliness, maintenance and 

protection.  As with any instrument, bows and bows are subject to weather, heat, humidity, 

sun, dust, dirt, etc. factors affect. The direction and degree of this effect differ according to 

their structure, the person who uses them, the place and the period of use. To protect the 

kamancha and the bow, first of all, you need a box for the instrument. In a room with air and 

normal humidity, the kamancha and b showuld be kept away from cold and hot objects, sun 

and dust. In sudden weather changes and humid environments, it should be wrapped with a 

cloth. After each exercise, the dust, dirt and sweat formed on the body, strings, bar and bow of 

the kamancha should be wiped with a soft and dry cloth. Well-known violin masters of the 

19th and 20th centuries, including Y. Vitachek, advised to traditionally clean the bow hair 

with soap foam and warm water. On the website of the German Laubach (Laubax) company, 

which manufactures stringed-bow instruments and various accessories for them, it is 

recommended to clean the bow hair with alcohol. 

CONCLUSION 

Teaching techniques are the methods used by the teacher to transfer his knowledge to the 

student. Those who prefer the field of pedagogy and teaching in kamancha art, which has a 

very wide scope, should have knowledge about the methodologies developed so far. These 

will be of great help in guiding students properly and achieving more effective results. Given 

the paucity of research in this area, we think we will achieve more successful results by 

making new contributions to kamancha teaching methods with each research and identified 

problem. As a result, in the article, the movements that are important in the formation of the 

right hand technique were investigated using various sources. The results obtained mainly 

consist of guidance recommendations and practices for new learners of the kamancha 
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instrument. A perfect level of musical interpretation can be achieved if the technique of the 

right hand and the corresponding rules are followed precisely. 
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TARİHİ DİZİLERİN TARİH ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ  

 

ÖZET 

Bu araştırmamızda; tarihi dizileri izleyen insanların tarihi dizilerden ne kadar yararlandıkları, 

tarihi dizilerin onlara ne kattıklarını, seyredenlerin tarih bilincinin olup olmadığını ve tarihi 

dizileri nasıl yorumladıkları, izlediklerini günlük yaşamlarına aktarıp aktarmadıklarını, 

izlediği diziyi doğru bulup bulmadığını gözlemlemek ve anlamak amaçlanmıştır.  

Bu çalışmada literatür taraması yöntemi uygulanmıştır. Ortaokul, lise ve üniversite 

öğrencilerini özellikle tarih bölümü öğrencilerini ve sosyal bilgiler öğretmenleri üzerinde 

yapılan makaleler incelenmiştir. 

Çalışmamızın sonucunda, tarih öğretiminde tarihi dizi ve filmlerin kullanılmasının dersi 

zevkli ve eğlenceli hale getireceğini daha etkili ve kalıcı bir öğrenmenin gerçekleşmesine 

katkı sağlayacağını belirttikleri görülmüştür. 

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşüne göre sosyal bilgiler dersinde gösterilen dizi ve 

filmler öğrencilerin zihinlerinde bilgilerin iyi ve çabuk anlaşılmasını sağlar ve ayrıca bu 

bilgilerin somutlaşmasına ve zamanı kronolojik algılama becerilerin gelişimine katkı 

sunmaktadır. Araştırmaya katılan bazı katılımcılara göre ise tarihi dizi ve filmler öğrencilerin 

bazı tarihi bilgileri hatalı eksik ve yanlış öğrenmesinde ve yanlış tarih algısının oluşmasına 

neden olmaktadır. Bazı dizi ve filmlerde şiddet ve olumsuz örnek içeren sahnelerden dolayı 

öğrencilere kötü örnek olmaktadır filmler ve diziler gelişmiş ülkelerdeki tarih derslerinin 

ayrılmaz bir parçası konumunda olmuştur ancak ülkemizdeki tarih öğretimi incelendiğinde 

öğretmenlerimizin büyük bir kısmının derslerinde filmlerden yararlanmadıkları 

görülmektedir. 

Sonuç olarak tarihi dizi ve filmler iyi yönde kullanıldıklarında öğrenmeyi arttırır kolay 

kavramayı sağlar anlamayı güçlendirir fakat kötü yönde kullanılırsa çocuklarda yanlış tarih 

bilincinin oluşmasında ve pisikolojik bozukluğun oluşmasını sağlayabilir. Bu tamamen film 

ve dizilerin ne yönde kullandıklarına bağlıdır ve öğretmenler tamamen tarafsız bir şekilde bu 

filmleri ve dizileri öğrencilere aktarmalıdır.       

Bu projede elde edilen cevaplar sayesinde dizi yapımcıları da diziyi insanlara tarihi olayları 

değiştirmeden ve çarpıtmadan aktarılması sağlanabilir. Tarihi dizileri izleyen insanlar 

önceden tarih bilincine sahip olmalıdır çünkü tarihi bilmeden yorumlamalara sebebiyet 

verebilir ve bu nedenle okullarda tarih dersi öğrencilere  objektif  ve ayrıntılı verilmelidir 

bunun neticesinde insanlar  tarihi dizileri doğru yorumlayabilir ve insanların normal bir 

şekilde izlemesi sağlanır. 

Anahtar kelimeler:  Tarih, medya okuryazarlığı, tarihi diziler, tarihi filmler 
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ABSTRACT 

In this research, it is aimed to observe and understand how much people who watch historical 

TV series benefit from historical TV series, what historical TV series contribute to them, 

whether the viewers have a historical consciousness and how they interpret historical TV 

series, whether they transfer what they watch to their daily lives, whether they find the series 

they watch correct or not. 

In this study, the literature review method was applied. The articles on secondary school, high 

school and university students, especially history department students and social studies 

teachers were examined. 

As a result of this study, it was seen that they stated that the use of historical TV series and 

movies in history teaching would make the lesson enjoyable and entertaining and contribute 

to the realization of a more effective and permanent learning. 

According to the opinion of social studies teachers, the TV series and movies shown in the 

social studies lesson provide a good and quick understanding of the information in the minds 

of the students, and also contribute to the concretization of this information and the 

development of the skills of chronological perception of time. According to some participants 

who participated in the research, historical TV series and movies cause students to learn some 

historical information incorrectly, incompletely and incorrectly, and to create a wrong 

perception of history. Some TV series and movies set a bad example for students because of 

the scenes containing violence and negative examples. 

As a result, when historical TV series and movies are used in a good way, it increases 

learning, provides easy comprehension, strengthens understanding, but if used badly, it can 

lead to the formation of false historical awareness and psychological disorder in children. It 

all depends on how movies and TV shows are used, and teachers should transfer these movies 

and TV shows to students in a completely impartial way. 

Thanks to the answers obtained in this project, TV series producers can also transfer the series 

to people without changing or distorting historical events. People watching historical TV 

series should have a prior history consciousness because they may cause interpretations 

without knowing history, and therefore, history lessons should be given to students in schools 

objectively and in detail. can interpret correctly and people are allowed to watch normally. 

Keywords: History, media literacy, historical TV series, historical movies 
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We should educate children who are fluent in both Kazakh, Russian and English languages. 

This is for the benefit of the younger generation. Children in terms of acquired knowledge, 

including language proficiency, must stand firmly on both legs. Their knowledge is our 

strength. 

 Message of the Head of State Kasym-Zhomart Tokayev to the people of 

Kazakhstan, September 1, 2022 

 

We have decided to rename our council. From now on, it is called the Organization of Turkic 

States. Thanks to the new name and structure, the Organization of the Turkic States will 

actively develop, strengthen and strengthen. 

       Turkish President Recep Tayyip Erdogan 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays it is impossible to imagine the life of a modern person without the use of advanced 

developments in the field of information technology and software. 

Since the main part of all innovations in this area comes from abroad, there is a need to 

translate user manuals and technical documentation, it is also necessary to isolate software 

entering the country's IT sector. 

Keywords: IT, Language Problems, Development, Education. 

 

Digitization 

Digitization is often found in IT documents special terms. The large number of terms and 

various phrases, formulas, graphs creates a number of difficulties in their translation into 

Kazakh. The same word can convey different meanings in different fields and it needs special 

systematization. 

Software package documentation often has to be translated from English. In some cases, this 

may or may not be a direct translation or translation depending on the meaning, which 

requires specialized knowledge of terms. Such competing synonyms are also common in the 

media language. Therefore, the problem of creating and disseminating national digital 
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terminology is a problem not only for the IT industry, but also for all terminology 

professionals. 

Language problems are present and relevant at all times and in all countries. On 26 

September, 2019 in his statement on the occasion of Turkish Language Day, Turkish 

President Recep Tayyip Erdoğan emphasized that language is a guarantee of understanding, 

division and unity among people. He highly appreciated the fact that the language, which is 

the basis of cultures and civilizations, is the main instrument of transmission of traditions and 

customs from generation to generation, said that the Turkic language, widespread in a wide 

geography from Asia to Europe, they were the basis of a strong bond between fraternal 

peoples, despite the division into different dialects. Also at the invitation of the President of 

the Republic of Turkey Recep Tayyip Erdoğan during the state visit of the President of the 

Republic of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev to Turkey on 10-11 May 2022, the leaders 

of the two countries, recall that on March 2, 2022 the 30th anniversary of diplomatic relations 

between Kazakhstan and Turkey was celebrated, the two fraternal countries reaffirmed their 

desire for effective development of relations and cooperation on the basis of common history, 

language and culture, and deepening of cooperation, It is a contribution to peace and stability 

in the region. 

Digital transformation of the economy and the concept of deep digitalization lead to the 

widespread introduction of information technologies in all sectors of the economy and public 

life of the Republic. The widespread use of digital technologies requires the presence of 

highly qualified specialists in the country, as well as the training and retraining of hundreds of 

thousands of workers employed in the economy. 

This trend will give rapid development and penetration of technological terms into Kazakh 

language vocabulary. Issues: 

- borrowings from English and Russian, partial translation of terms into Kazakh; 

- lack of established terminology in Kazakh language; 

- disputes in academic circles about the correctness of the use of terms in the scientific 

literature and in research; 

- no unity of opinion in the field of education about the use of terms, which leads to excess of 

conceptual apparatus of students by borrowings and aggravates terminological chaos. 

Scientific and educational landscape of the region: 

- the Central Asian Higher Education Zone was established (Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan); 

- increasing role of academic mobility in regional labor and educational migration 

- increasing educational and scientific cooperation between universities of Central Asia and 

universities of Europe and Russia. 

Position of the government on the problem of kazakh language 

State program for the implementation of language policy in the Republic of Kazakhstan for 

2020-2025: 

- introduction of actively used industry borrowed terms into the national terminological 

system; 

- definition of clear patterns and ways of national term formation; 

- unification and standardization of the national terminological system by approving and 

promoting of new terms. 

Goal of the project 

Development of a Kazakh language dictionary of frequently used terms on digital 

technologies used in the economy and everyday life. 
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Project objectives: 

- involvement of international experts from universities of the Turkic world and Russia for 

expertise and development of terminology; 

- research and harmonization of terms of digital economy in the Turic countries; 

- development of digital economy terms in Kazakh language; 

- development of a crowdsourcing online platform for development of terms and adoption 

probation. 

Submission of terms for approval to the Terminological Commission of the Republic of 

Kazakhstan. 

Expected outcomes: 

- the most complete list of terms on digital economy in Kazakh language in Cyrillic and Latin 

writing has been formed; 

- an online crowdsourcing platform has been developed to ensure broad public participation 

for development and adoption of terms. The platform will be further used to solve similar 

problems for other languages and areas of scientific and economic activity. 

- an English-Kazakh-Russian dictionary of terms has been created. 

- dictionary of terms is used on popular online translation services: Google and Yandex. 

 
Table 1. Example of correspondence of terms in different languages 

English Kazakh 

Cyrillic/Latin 

Kyrgyz Uzbek Turkmen Turkish Russian 

Internet Интернет 

(ғаламтор) / 

Internet 

(ġalamtor) 

Интернет Internet Internet Internet Интернет 

pin пин 

(түйреуіш)/pin 

(tu̇ireẏish) 

пин pin çeňňegi pim пин 

toggle Қосқыш / 

qosqysh 

жооптор almashtirish üýtgetmek geçiş тумблер 

component компонент / 

komponent 

компонент komponent komponenti bileşen компонент 

mouse тышқан 

(тінтуір) / 

tyshqan (tintẏir) 

чычкан sichqoncha syçan fare мышь 

cable кабель / kabel кабелдик kabel kabel kablo кабель 

 

Project partners: 

- Istanbul Technical University (Turkey); 

- International Westminster University in Tashkent (Republic of Uzbekistan); 

- Moscow Technical University of Communications and Informatics (Russian Federation); 

- Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakova (Kyrgyz Republic); 

- Azerbaijan Diplomatic Academy, ADA University (Republic of Azerbaijan); 

- National Research University ITMO (Russian Federation). 
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ABSTRACT 

The researchers in this paper use green chemistry synthesis as a panacea for the excess use of 

solution based synthesis that causes environmental contamination. The main aimed of the 

paper is the usage of green chemistry in the synthesized complex of paracetamol which was 

characterized by physical methods, spectral and biological studies. Spectral studies show that; 

in the complex, the ciprofloxacin acted as bidentate ligand which coordinated to the metal ion 

through the ring carbonyl oxygen and one of the oxygen atoms of the carboxylate group. 

Results from microanalysis data shows 1:2 metal to ligand ratio. All the complexes show 

strong antibacterial activity at all concentrations compared with the free ligand (paracetamol). 

Due to environmentally friendly, shortest reactions time, inexpensive, production of higher 

yields. Therefore, the authors recommend the use of green chemistry as a methods over 

solution-based. 

Key Words: Green chemistry, Synthesis, Paracetamol, Solution-based 
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ABSTRACT 

The western Himalayan region has successfully attracted the attention of historians, 

anthropologists and sociologists to work on various aspects of its polity, religion, society and 

culture. Travel of gods and kings remained a regular feature of western Himalayan religion 

and society since long. These travels were followed by a specific route with convoy 

accompanying. 

The present study covers various land routes crossing various villages from medieval times to 

present day from Kamru villege of Kinnaur district to Rampur Bushahar where the king 

resides. The study of three routes forms the base of this panoramic study that has been 

followed by kings, gods and shepherds. 

It concludes that these routes formed not only the life-line of villages rather proved a route of 

cultural, religious and economic activities as well. The study involves besides available 

literary sources, the interviews of people who remained involved in various activities while 

following the route for long time. Present paper is the narration of the experiences of people 

who accompanied king and gods. 
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ABSTRACT 

The role of the public sector in public investments is not limited to its budget expenditures. A 

simple focus on municipal spending can give a very limited understanding of the level of 

public investment and more importantly, a very limited perspective on the potential role that 

the municipality plays in the realization and provision of public infrastructure. Themes find 

correlations and connections between local economic development and capital investment 

The purpose of this paper is to analyze local economic development from the perspective of 

performance in the realization of capital investments. Through this work, it is intended not 

only to report on the status of capital investments in the municipality taken for study, but the 

data also serves to connect them with previous theoretical studies. 

Capital investments at the local level and the creation of a favorable environment by the state 

in stimulating economic development are highly discussed topics in economic theories. On 

the other hand, the decentralization of power and the empowerment of local self-government 

units are increasingly popularized as methods to increase the quality of services and support 

local economic development. 

In the context of Kosovo, capital investments are the most direct instrument that local self-

government units, municipalities, use to have an impact on local economic development. 

Capital investments at the local level primarily aim to increase the quality of life and provide 

more opportunities for the economic agents of the area in which the investments take place. 

The handling of capital investments of municipalities and their management is important not 

only to identify whether public funds have been spent fairly, but also to see the eventual 

shortcomings of the system and to identify the necessary changes.  

Keywords: capital investments, municipalities, economic development, 
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ABSTRACT 

This paper discusses about good Lawyers, how they play an important role in providing 

justice to the people. It talks about good Lawyers and their position in the Ancient India and 

how they contributed for the country in best suitable manner with high Morals. This essay 

tries to emphasise the value of ethics in the legal profession and to outline the fundamental 

rules that govern it. It is not meant to be a comprehensive rule of behaviour. Instead, it is a 

succinct practical guide for those in the legal profession so they can appreciate the value of 

upholding high standards of professionalism and be aware of their primary responsibilities. 

For becoming a Lawyer Morals play the most important role. The Lawyers are regarded as to 

be the center of the administration of justice. It also talks about good Lawyers towards their 

client and to protect the clients Rights while upholding Law. Lawyer is the Profession which 

is loved by some, distrusted or hated by others. So being a good lawyer is important in order 

to serve the society in best possible way. Lawyer- client relationship is the most important 

aspect of professional life of lawyers. Every citizen of the respective nation should approach a 

good lawyer so that they will get justice and a good lawyer will be able to explain the relevant 

Laws according to their matter in front of Judge very clearly. 

Keywords: Legal Profession, professionalism, administration of justice  
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ÖZET 

Yüzyılın modern yaratma felsefesi 20. yüzyılın Modern dünyasının yeni akım felsefesi olarak 

alternatifleşen yaratmanın Dünya imparatorluk başkentleri felsefesi olarak eşit düzlemler 

boyunca moderni yaratan interdisiplinerin devlet toplum kroniklerinin biçimlendirilmesi ve 

modern toplumların oluşumunda insanın varlık prensiplerinin değişimi 20. Yüzyılın başından 

21. Yüzyılın ilk çeyreğini ikiye bölerek günümüze kadar devam eden modern 

interdisciplinerin Victorianist Ottoman Empire Formuna özgü edebiyat kültürel medeniyet 

bileşkesini içerir. Bir Modern eşitleyim-ölçütleyim üst kült yapım-bilim terminolojisi olarak 

Dünya kültür yapılanmalarının dönüşümü süreçlerinde genişleyen modern kültün modern 

meanemerin yüzyılın kültür birikimlerinin medeniyet terminolojilerini biçimlendiren yayın-

bilgi toplumlarının dikey süreçlendirilmesi, kültürel yazın sistemleri edebiyat kültünün bir 

kent sosyolojik otonomisminin yerine bir bilinç etkinlik değişimi olarak 20. Yüzyılın ilk 

çeyreğinin yeniliğin kültürel Dünya moderninin değişimi süreçlerinde oluşan tarihsel 

biçimlendirmenin modernde dönüşümüdür. Modern bilim terminolojisinin modernin 

alternatiflerini içeren dikey oluşumuna göre biçimlenen tarihin güncel dönüşümünde güncel 

bilim formlarının kültürel yapılanmalarının yüzyılın dönüşüm felsefesi olarak dikey bir 

yapım-bilim düşünsel dünya edebiyat yaratması oluşturan tarih-gelenek-metinsel yüzyılın 

imparatorlukların devletleşen tarihsel modernitenin kriz düşüncesinin güncel bilimi 

dönüştüren temel moderne etkisidir. Yüzyılı belirleyen imgesel temel capite formlarının 

bilimseli belirleyen yeni edebiyat-yazınbilim formlarının moderni belirteçleyen bir devlet 

yapılanması ve yönetim biçimleri etkisi olarak tarih yaratmasal etkisel modernin eşit 

biçimlerinde insanın temel formları edebi metin bir yüzyıl moderninin kroniği ve literature-

yazın-edebiyat imgesel yazınsalı olarak devam eden dünya yazın sistemleri temel capiteyi 

geliştiren modern dünyanın dikey toplum yapılanmalarıdır. Endüstri devriminin etkisel 

bilimsel donanımsalı ve sonrasının temel bilim gelenek ve yenilik üçlemesine modern bilim 

kroniğinin yüzyıl biçimsel geleneğinin temel mimari dönüşümünden kaynaklanan tarihselinin 

modern düşüncenin insan gelişimsel medeniyet ölçüsel değer felsefesini yaratan bilginin eşit 

düzlemlerinde bilimleşen metafizik modern endüstri toplumlarının bilim mekaniğini 

değiştiren modernin temel disiplinine özgü özgün birey özgün özne dönüşümleri 

yaratmaktadır. Modern toplumun imgesel özneleşmesi yaratma bilim özgün metinleyim 

sürecinde belirteçe alınan toplum-bilim imbilim karşıtlayım okunumsal değerlendirim etkisel 

modernite modernin bir bilim olarak yönetsel etkisel oluşumsalının reel tarihini 

biçimlendirmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Dünya Başkent Kronikleri, Modern İmgesel Yazın Bilim, Modern 

Temel Capitenin Dönüşümü, Yüzyılın Yayın Terminolojisi, Yeni Edebiyatın Eşit Düzlemleri, 

Bir İmparatorluk Başkenti Olarak İstanbul.  
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ABSTRACT 

As Modern interdiscipliner of imaginative form has been read the occurence of 

interdiscipliner civilization terminology peculiar to human sciencies the meanemer capite 

form developing the Modern Turks discipliner terminology including historical architectural 

during the imaginative text science technic formative structure-effects in the process of 

reading of international modern texts. The modern thought of creator and creation philosopy 

forms pave the way for the information of modern form of vertical transformation within the 

intercivilizer World Emperor Form of modern capite creative literature-art-philosopy 

transformative top-science administrative occurences. The transition of 20.century of modern 

from ist-science to nomenclature science as the age of information modern capite by being 

World the current age modern society publication inhold the thought of modern architectural 

disintegration in the process of modern history of imaginative intermiliter intercivilizer 

democracy cult within original individual forms according to interdiscipliner of creation of 

general architectural. The literature general forms of the system thought has been created 

scientification general fictional reading-texts as the historical structure architectural. The 

Equality discipliner founded on the capital form basing upon the centenary Emperor forms of 

transformation the century of information and information systems inluding the phylosophy of 

centenary tranformation of with the name of meanemer discipliner forming as the thought of 

systems of significants demonstrating the literature form of science and the history forms. The 

basic cultural indiscipliner form based on effect modern discipliner inter milimer historical 

meanemer of the original individualism and original subject in the process of the analyzed the 

duality of international modern-post as intertextuality in the texts of modernisation. The 

imaginative international literature tex of nomencleature phylosophy occur within modern 

texts of the vertical cultural discipliner the intertextuality form of the vertical history as the 

individualist texts terminoloy of in the process of the human progress forming. The 

nomencleature science involve Imge’s Istanbul as the Capital of World Emperors determined 

the civilization thought of vertical dynamism form of generalization shaping creation in 

international of transformation forms structuring interdiscipliner strategical information 

systems.  

Keyworlds:  The Worlds Capite Systems, The Emperor Form of Equality, The Civilization of 

Intermiliter System, The Modern Science Terminology, The Civilization Imaginative 

Literature.  

 

GİRİŞ 

1900 eşit başlangıç küresel metafizik kurallarının fizik kütlesel dönüşümü ve bir insanlık 

yüzyıl donanımsal eşitleyimin kült yapılanmaları kültürel donanımlı medeniyet oluşumunun 

bilimsel kültür bileşkesel İmgesel Yeni Edebiyat formu olarak insana özgü anlamsal 

donanımın yaratma özgün fiziğini bütünleyen değer açılımları olan Modern interdiscipliner 

form Yüzyılın kültürel başkentlerini biçimlendiren Modern Kültürel biçimselin
1
 kalemin 

özgün değişimiyle varlık kazanan özgür insan mekân alaşım bilimsel donanımıyla başlayan 

özgün okült eşit donanımsalını içerir mekân dönüşümlerini kapsar özgün biçimseli 

                                                           
1
 Kalemin değişimi ile başlayan etkin donanımlı yazın yayın ve yapım değişimi olarak başkent kroniğinin dönüşümsel edim 

bilimseli olarak bakınız.  Pierre Loti, Louis Marie-Julien Viaud (2013). Turquie Agonisante - Nouvelle édition revue et 

considérablement augmentée. Paris: Calmann Levy. Pierre Loti, (Louis Marie-Julien Viaud),  Aziyadé,  Oeuvres de Pierre 

Loti, publlees par Calmann-Levy. Aziyade (Az) 1879. Loti Pierre Loti, (Louis Marie-Julien Viaud). Lives of Two Cats, 

(1900). Boston: Riverside Press, 1900. Octavo. (iv), 92pp. Allen C. A Publication. Pierre Loti, Aziyade. (2021). (Çev. Ali 

Faruk Ersöz). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.  

 

 

210

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



yaratmaktadır. Modern Kültürelin yaratma faktörlü yazın yayım ve oluşum biçimseli olan 

özgün donanımsalının tarihseli örtüştüren bir başlangıç mekânı olarak İstanbul yüzyıllık 

dönüşüm süreçlerinde 20. yüzyılın çağdaş alaşım fiziğinin dönüşsel yapılanmasının sürer-

bilim etken çözümseli oluşu modernist dönüşümlerin bütünleyeni olarak bilişsel süreç yaratan 

The Imaginative Emperor Form’s 1900 Yeni Edebiyatını eşitleyen bütünsel bileşkeselin 

modern ölçümsel donanımsalla bir kültür donanımlı The Original Emperor Formda 

oluşturulan gelişimsel medeniyet-kültür başlangıç noktalarının yüzyıllık dönüşümü bir 

bileşimsel ölçütleyim süreçlendirimidir (? Rentzou and Beinheim: 2013-2020; Gür, 2011-

2012: 2022a: 127). Tarihsel örtüşmenin bir başlangıç noktası ve Yeni Türk Edebiyatı için bir 

başlangıç yaratma alanı olarak oluşan intercivilizer bir medeniyet ve İmparatorluk başkenti 

olan İstanbul dönüşümsel kültürel modern gelişimselin insanla tarihseli örtüştüren yapımları 

boyunca gerçekleşen Victorianist modern bileşkeselle örtüştüren özgün gelişimsel 

imparatorluktan moderne geçişte oluşan modern biçimselin insan medeniyet kültür donanımlı 

yaşam  formunun  etkin faktörlü yapım bilim terminolojisi olarak yaygınlaşan biçimsel olarak 

imgesel dönüşümüdür. Bir bilgisel dönüşüm yüzyılının İmgesel modernin oluşum 

noktalarında gerçekleşen bilimsel oluşun çözümseli olarak biçimlenen international modern 

text Dünyada özgün yayımı biçimleyen modernin özgün perspektivel açılımlarını yaratan 

postmodern boyutlandırım sisteminin özgün imbilim süreçlerinin çözüm sistemleriyle 

biçimlenmiş üçlü terim donanım etkisel insanlık formuna göre yaratılan ilk eksiltim 

terminolojisinde moderni indexleyen süreçleme Yeni Edebiyat alanının özgün oluşsal 

bilişselinin bir bilim terminolojisi olarak yayımı tarihsel modern perspektifin dönüşümüyle 

başlayan özgün modern tarihselin  biçimlendirilmesidir (Ortaylı, 1981: Wild, 2017-2018; Gür, 

2022b: 725).   

Dünyada bilimsel bilginin bilgisel dönüşümü nedeniyle varlık kazanan Modern bilgisellikle 

özdeş Modern biçimselin 20. Yüzyılın formu olarak biçimlendirilen post-kültism 21. Yüzyılın 

modernist üçleme kroniği boyunca bir dikey çalışma kült alan dinamizminin modern kültürel 

imlemesi
2
 çözüm imgesinin modern yapılanma kroniğinin üst kült biçimlenmesi olarak Yeni 

Türk Edebiyatını biçimlendiren özgün metaforik üçleme tekniği açımlamıştır.  İnsana özgü 

medeniyet kültür üst biçimlerinin Modern bireşim mekaniği olarak fizik bileşkesel okunan 21. 

Yüzyıl mono oluşumsal açılımsal kavramsal modernini belirleyen modern dönüşümselin 

kronik yapım terminolojisine göre üst kültleşen yazın yapım ve yayın bilim bilgisel dönüşüm 

mimarisinin güncel tarihi oluşturan modernist açılımlar yüzyılın ana metaforik dönüşümünün 

sonucudur. 21. Yüzyılın işlevsel biçimselinin çözümlenmesi olarak üst külte özgü imgesel 

modernite yapımlarıyla insan medeniyet modernite informism yapılandırma biçim tekniği 

özgün yaptırım etki biçim faktörel donanımsalının ilkesel moderni belirleyen etki biçimseli 

yapımlar açısından okunan çağcıl düşümdürüm terminolojisi olarak nano critism oluşumsal 

bileşkesel donanımsal ve etik ilkeselin belirlenimci mantığı ilkesel teknik modern minimalin 

teorik bilim mantığını dönüştüren yeni edebiyat içinde estetik biçim mantığı olarak yer 

almaktadır.  (Gür, 2020: 179). Yüzyılın estetik biçim mantığının bireşim text nano intelligent 

kronism meanemer yüzyıllık dönüşümü olarak biçimlendirilen güncel tarihsel bireşim 

mekanik adlandırımından oluşan tekil dinamist öznesel adlandırım bir durum mekaniğinin bir 

üst mekanik terim tarafından ilkesel belirleniminin etik aşılımı ölçütlendirimsel yenilenmesi 

imgesel modern post dönüşümseli sürecinde yeni edebiyatın başlangıç metaforu olarak kabul 

edilen yapımsal özgün text bileşimsel mekanist üçleme ve dikey alaşımsal özgün dikey tarih 

                                                           
2 İmgesel dikey mimarinin modern kültür dinamikleri arasında yer alan imgesel formun sürerlik ve devamlılık ilkesi olarak  

Modern estetiğin süreçlendirimsel biçimsel okunmasının dört kitaba özgü yaratılması için bakınız.  Gür, İmran. (2012). 

İmgenin Günlüğü, The Diary of Image. İstanbul: Cinius. Gür, İmran.  Söz Merkezli Evren Modelinden Büyük İddia Evren 

Modeline Geçiş M Problemi A Teoremi, Transition from The Logo-centic Universe Model from The Great Claim Universe 

Pattern The Problem M The Theorem A. Akçağ, 2014a.  Gür, İmran.   Araftan Çıkış, Ascent from The Purgatory. Akçağ, 

2014b.  Gür, İmran.  Sonsuzluk meydanından evrilme Sırat, Evolving From The Infinity Arena SIRAT. Akçağ. 2014c.  
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oluşumsalının Türk Medeniyet tarihi boyunca temel Türk Edebiyatı tarihi metin 

terminolojisinin bir yüzyıl bilincinin bilgisel dönüşüm noktalarında indexsel modern çağın üst 

bilimsel bir imgesel akım terimlendirmesidir.  (Kollektif: 2020: Gür, 2022c: 157).  

YARATICI DİKEY ÜST KÜLT MİMARİSİ MONO OCCULT YARATICI BİR 

MEKÂN OLARAK İSTANBUL FORMU (Gür, 2011-2022)  

İnsanlığın dönüşüm süreçlerinde bir üst medeniyet evrensel modelist imgesel ocult 

terminolojisinin değişim mimarisi olarak biçimlenen 1900 yine bir imparatorluk medeniyet 

başkenti olarak İstanbul’un Batı ve Doğu imgesel özgün donanım açılım sistemleri üzerine 

kurulan özgün yapısının İstanbul’un bir medeniyet ve imparatorluk başkenti olarak 

biçimlendirilen 1900 eşitlik mimarisi yeni bir başlangıç noktası olarak bir medeniyet kültürel 

disipliner Yeni Edebiyatın kült metinlerini içermektedir. (Gür, 2022: 725; Kutan, 2021;  Altuğ 

ve Uslu, 2014). İnsanın alan mimarisi üzerine kurulmuş 20. yüzyılın başkentlerinin bilgi 

dönüşümlerinin oluşum felsefesinin bilgisel yayılımını içeren temel minimalist felsefe içinde 

düşünüldüğü süreçte oluşan kitaplaşmış veriler ve toplumun elitist edebi yapısı ile eşitlenen 

imgesel bilgi mimarisi oluşum süreçlendirimi ile İstanbul kitap mimarisi olarak düzenlenen 

ilk endexleyim açılımları üzerine kurulan tarihsel okült yapı mimarisi belirteçe alınmıştır 

(Bilgili, 2011; Georgian and Dumont: 2018).  İnsanın bilginin dönüşümsel yapılımı özgün 20. 

Yüzyıl felsefi disiplinlerin içindeki yerinin imbilimsel metod üretme yöntemi olarak 

Medeniyet yeni kültürel yapılanmalarının ve kültürel oluşun bir mekân alaşımsal yapı 

terminolojisi üreten modern donanımsalının dönüşümü modern yüzyılın dönüşüm 

süreçlerinde indexlenen yeni edebiyatın modern biçimselinin kitap mimarisinin bilgi alaşımı 

olarak modern text yapımlarıdır (Gür, 2019b: 1656; 2020: 149; Küçük, 2021: 1757). Modern 

civilizer yeni edebiyatın interdisipliner akademik yazın sistemi olarak inter civilizer edebiyat 

formunun eşitlik düşüncesi için düzenlenen temel minimalde gerçekleşen Türk Edebiyatının 

kuruluşunda etkin biçimsel işlevsel okült imgesel modern medeniyetin intercivilizer okült 

discipliner yapım terim sistemi ve moderni okuma kroniğinin üst kültleri olarak simgesel 

dönüşen bireyin macerasını içeren bir şehir kroniği olarak İstanbul’u dönüştüren ve 

Osmanlı’dan dönüşen bir modern mimarinin ana bileşkesel donanım terminoloji üreten 

mekanik sistemlerden farkını oluşturur. (Gür, 2011: 2017b; 508 Esen, 2020; Derviş ve 

Tanyeli, 2008).  

20. Yüzyıl biliminin düşünsel modernizmini tamamlayan tarihsel oluşumun alternatifleri 

olarak biçimlendirilen düşünceyi toplum bilimden ayıran modernin üst kültlerinde modern 

mekanizmin alaşımsalını oluşturan militer discipliner 20. Yüzyılın fizik dönüşümsel bilgisel 

metin üretim dinamizmini düzenleyen imgesel epik formun fenomenal açılımsalını oluşturur 

(Sevük, 1940; Gür, 2022d: 177). Yeni insanın medeniyet bileşkesel düşünsel ve alan 

donanımsal oluşuna göre yaratılan yeni düşüncenin gelişimine özgü yeni bir hikâye olarak 

biçim ve varlık kazanan modern interdisiplinerin insanın dönüşümünü oluşturan süreçleyimi 

bir bilimsel süreç etki alan donanım disiplini ve Yeni Türk Edebiyatının bilgi donanım ve 

yapım süreçlendiriminin yüzyılın fark estetiğini oluşturan yeni hikaye interdisipliner 

terimlenmesini gerektiren modern biçimselin eşit düzlemlerde gerçekleşen imgesel oluşudur. 

(Sertif, 2012: 207; Gür, 2017b: 60) Modern imbilim felsefesinin İstanbul ortaçlayım inter-

mechanic oluşan sonuçlandırım sistemi insana özgü felsefi discipliner ve üst yapısal sistem 

donanımsal oluş biçimin yenilenmesi sürecinde oluşan güncel tarihin akım felsefesi olarak bir 

kültür üst yapılanması biçimlerinin oluşum özgüsel tarih metinlendirim odaksal düşüncenin 

1900 odaklayım eşit başlangıç Yeni Edebiyatın gelişim düzlemlerinde biçimlenmesidir. 

(Kahraman, 2010: 149; Gür, 2019a: 1381; Gür, 2019b: 1656). Üç kült disipliner oluşan yeni 

bileşkenin Ottoman Empire formundan dönüşen metinbilimsel ilk index donanımsal tarih 

bilimsel üst kült açılımlarının İstanbul’un güncel tarihini oluşturan modern yaratma sistemleri 

kültürel fark estetiği olarak gerçekleşen mekanın yaratılması süreçlerinin etkisel dinamizmini 

yaratan özgün odaklayım formunun yeni edebiyat estetiği bileşkeselidir (Gür, 2022b: 725; 
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Derviş, Tanyeli ve Tanju, 2008). Çözüm odaklı akademik yayın platformlarında bilimselin 

açılım kazandığı okuma bilim terminolojinin imgesel yeni yayım sistemi olan özgün 

bileşkesel akademik yayım düzlemlerinin özgün bir tarihlendirim ve the book terminolojisine 

bir özgün alan mimarisinin genişletim değeri ve kültürel bilimsel oluşun Yeni bir edebiyatın 

başlangıcı olarak yayımlanması, özgün yaratma mimarisinin kültürel donanımlarını içeren 

okuma yazma bilimsel etkilendirim açılımlarıdır. (Gür, 2022c: 157; Akşin, 2018).  

MODERN TARİHSELİZM METİN VE İSTANBUL ORMAN ODAKLAYIM 

İMGESEL ÖLÇÜMLENDİRİMLERİNE GÖRE DÜZENLENEN MODERN MİMARİ 

OLARAK CIVILIZER INTERDISCIPLINER  

Özgün yayın terimlendirilmesi olarak var edilen yaratıcı odak noktalı yeni edebiyat disiplinin 

bileşke mantığı ile yaratılan özgün dinamist tutumsalın biçim etkisel interdisipliner medeniyet 

düşüncesinin tarihi internihiliter dönüşümün bileşeni oluşuna odaklayan insanlık medeniyeti 

düşüncesi etrafında biçimlenen modern oluşun bir bahçe mimarisi odaklayım ikinci bir 

bileşkeseli olarak gerçekleştirilen kültürel mimarinin insan-metin-yayım metinleri olarak 

İstanbul özgün bir değer yaratma mimarisinin değişimsel üst kültüdür. (Joan, 1989; Gür, 

2014a: 2444; 2014b: 117). Intercivililizer bilim mantığı olarak açımlanan intertextualitenin 

alaşım mecanizer mekânsal dönüşüm ölçüsel değerlendirimlerinin insanlık medeniyeti 

özgüsel mono kroniği olarak sosyalleşen bilimselinin bir artı bir oluş mantığıyla ölçümlenen 

özgün değer mantığı bileşkesel özgün tarım mimarisi olarak kültleşen güncel tarihin oluşu 

odaklayım üst kült orman mimarisidir (Gür, 2022: 423; Ünlü, Özcan, 2003). Güncel tarihin 

bir akım oluşumu olarak insan olgusal ve eşit düzlemsel Yeni Edebiyatın imgesel 

boyutlandırılmış biçimlerinde yaşanan toplumsal gelişimsel oluşumunun insanın üç biçimsel 

zaman özgüsel metinselinin bir kapı mimarisi içinde oluşturulan the Ottoman Empire form of 

olum bilim yapımsal dönüşümüne odaklanmış yüzyılın değişim sürecinin göstergesel alaşım 

mekaniğinin adlandırılmasıdır. (Gür, 2022a: 43; Wild, 2017-2018).  Yeni Edebiyat 

terminolojisinin bir yayın sistemi olarak okunan interdisipliner metin ayraçlandırımlarına göre 

düzenlenen tarihsel çöküş metafiziğinin imbilim felsefesi içinde dönüşen Yeni Türk Edebiyatı 

göstergeseli bir tarih zaman dizgesel yayımlanan özgün anlambilim sistemlerinin modern 

biçimselinin oluşuna endüstri devriminin moderni dönüştüren ana dinamiği olarak metinleşen 

özgün yayın sistemlerinin metin dizgesel ayraçlandırılmış bir tarih zamanı olarak gösterilen 

etkisel dinamizmidir.  

Edim-bilim felsefesinin etkin dinamist süreçlendirim tekniğine özgü genişleyen oluş 

dinamiğinin yayılma alanları içinde yayımlanan Dünya özgün yayın bilim ölçütlendirim 

dinamiği imbilim metafiziğinin yeni edebiyat terminolojisini özgületen interdisipliner ilk 

textsleri boyunca dikey düşünce biçimlerini gerçekleyen özgün gönderim tarih-toplum 

öncelikli okuma bilim terminolojisine dönüşen özgün sanat metinleri olarak gerçekleşen 

modern post kültün metinleşmesidir. (Gür, 2020: 179; Uyanık, 2013). Yaratıcı Modern 

interdisiplinerin özgün ağaç metaforunun ikili terimlenen yeni kült bilim süreçlerinde 

indexlenmiş modern texte özgü yayımlanan okuma kroniğinin sosyal epique yöntemi olarak 

bilimleşen tarihsel yaratmanın bileşkesel moderni dönüştüren yeni medeniyet kültür ve 

tarihsel oluşun Yeni Edebiyat metinlerini oluşturan modern oluşumun bilgiye özgü okunan 

özgün varoluş kroniğinin indexsel değişimidir. (Kırtıl, 2009; Ortaylı, 2008; Gür, 2019: 1656). 

Modern post kültün yeni metinleri olarak değişim gösteren bilimsel güncel tarihselin 

metinbilim okuma biçimlerini yaratan ilkesel sınır etkilendirimli ve özgün birey donanımsalın 

bilimsel toplumlarının kült metinlerini yerleştiren süreçleme dinamizmini edebiyatın güncel 

tarihlerini biçimlendiren düşünce sistemlerini imgesel açımlayan ikili süreç okuma metodu 

olarak değişim gerektiren yeni edebiyatın alanını genişleten alternatif metin okuma 

tekniklerinin yeni bir metin donanımı gerektiren ve bilginin yayılmasını üreten dinamizmdir. 

(Gür, 2022d: 177; Armaoğlu, 2018: 1).  Modern formun ilerleyen metaforik tarih bilincine 

karşılık tarihi metafiziğin durağan ölçümsüz oluşum dinamiğinin modern dönüşümseli 
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terimleyen ana metinsel oluşunun insana özgü imgesel  bilinç dinamiği olarak güncelleşen 

modern kültün özgün dinamizmi insanın üçlü varoluşu içinde öznesel modern bir yıkım bilimi 

yeni edebiyat düşüncesinin yeni bilinç etkilenim dinamiği olarak boyutlandırılan metin 

sistemleri içinde  insana özgü varoluşu önceleyen yapısı olarak biçimlendirilen etkilerden 

oluşmaktadır. İnsana özgü düşünce biçimleri içinde dönüşmeyen ve değişmeyen insan oluş 

biçimselini metinleştiren ana tutumsalının yaratılması düşüncesinin sonudur.  (Gür, 2022f: 

429; François and Dumont, 2018).     

MODERN BİR ORKESTRA VE İNTERDİSİPLİNER YARATICI BİR AĞAÇ 

İMGESEL YAYIM BİLİM SİSTEMİ OLARAK İSTANBUL MODERNİZMİ  

Modern özneselin  post üst kült özgün terimlenmesinin yeni edebiyat metinleri olarak  bilgi 

çağının ana ilkeseli olan modern dönüşümün interdisiplinine  yol açan modernin 

alternatiflerinin imgeselin tüketim biçimlerini etkileyen bilimsel metaforik tex 

süreçlendirimin ağaç medeniyeti olarak yazılan ve yaratılan imbilim metin süreçlendiriminin 

toplanma ve buluşma metaforunun açımlanması yeni edebiyatın eşit başlangıç oluşudur.  

(Gür, 2017b: 361) Yeni Türk Edebiyatında modern kültürel oluşumun metin ve metin bilim 

mantığı olarak dönüşümünün yayınlanması kültüre ait unsurların metinleşerek modern kültüre 

dönüşen yapı mantığının bir kitap kültürü olarak basılmasını süreçlendiren modern dönüşüm 

insana özgü bilgi alanlarının bilimsel metin basım süreçlerinde kitaplaşmasıdır. (Gür, 2022b: 

725; Bilgili, 2011) Modern anlatıların bilimsel oluşum metoduyla özgünleşen bilimsel 

modern kültün medeniyet ve kültür oluşumlu interdisipliner yapılanmalarına özgü bilişsel 

felsefi etkinlik alanlarının bilim mimarisi olarak adlandırılan yaratıcı interdisipliner alanlarına 

özgü okuma metodunun çözümü özgün ölçütleyimin civilizer disipliner bileşkesel akım 

etkisel oluşsal temel mantığıdır (Gür, 2022: 43). Yüzyılın yeni bir başlangıç noktası olarak 

biçimlendirilen 1900 yeni edebiyatının eşit başlangıç ana yapılanmasının moderni eviren 

tarihsel özgün biçimin kültürel biçimselini değişim oluşsal geliştiren modern kült bileşkesel 

düşüncesin post evreleyiminin yöntem-bilimsel okuma biçimlerinin oluşumudur. Modern 

estetik terminolojisinin İstanbul modern sürerlilik olarak bileşke kazanan meanemer imgesel 

estetiğinin özgün nehir felsefesinin içinde biçimlendirilen bilgi merkezli okuma metinlerinin 

gelişimsel biçimlerini yaratan değişim estetiğine göre düzenlenen bir başkent mimarisinin 

ağaç üst kült metinleri olarak yayınlanmasıdır. Özgün yazın terminolojisinin yayın 

sistemlerinin modern sistemler içinde yeni edebiyat metinleri olarak yayımlanan modern 

tarihin yaratılması doğu batı endexli okunan özgün biçimselin gelişimi içinde terimlenmiş eşit 

başlangıç biçimidir.    

Modern bilimin insanlık algısının dönüşümü bilginin dört büyük zaman oluşsal dönüşümüne 

göre belirlenmiş özgün yaratma düzlemlerinde gerçekleşen non-fictive düşünce sistemleri 

içinde genişleyen dikey modernin etkin üretim ve insan özgületimli yenilik özgüsel 

bileşkeselinin tüketimi değil özgün üretimi yaratan verimlilik etkisinde biçimlendirilen 

kültürel alanlarıdır. Ekin bilim yaratma algısal ve international donanımsal post kült 

dinamizminin metin-bilimsel özgün üretim dinamizmine bağlı bilimsel veri değişim sürecinin 

merkezileşen etkisi bir artı bir özgün bir ağırlık merkezi olarak yaratılan insanın varlık 

alanlarında donanım olan imgesel özgün bilim yaptırımlarıdır. Bilimsel mekanizmin gösterge 

mekaniği karşılığında kullanılan bilişsel zeka ölçütlendirim temel dinamiğine uyarlanan 

özgün metinselin bileşkesel türevist çoğaltım etkisi bir güdümselin tüketim biçiminin 

verilerinin üretime sürülerek yenilenmesi the copy term neden olan süreçlendirimin 

çözümlenmesidir (Gür, 2022: 423; Yürek, 2008). Modern insanlık formunun yeni üretim 

düzlemlerinde dönüşmeden kitlesel bileşke kazanan yaratma dışı unsurların kamu etiği 

alanlarını işgaline yol açan metin tüketim endexlerinde gösterilmeyen kitlesel bilişim 

mekaniğinin sürerliğine karşı geliştirilen bilimsel terminolojinin insana özgü verimlilik 

süreçlendirimi yönetsel düzlemlerin etki çözüm-etki seçim mekaniğini gerçekleşmiştir. Yeni 

edebiyat metinlerinin tarih metinsel özgületim alanında yer alan güncel enternational alaşım 
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sistem biçimlerinin ana etkiselliğinin çökertilerek yeniden yapılandırılmasına özgü insanı ölçü 

alan yeni kültür ve medeniyet bileşkesel oluşumunu yaratan 1900 moderninin başlangıcının 

bilginin dönüşümün imgesel metin biçimlerinin yaratılmasıdır. Tüm toplumsal dönüşümün 

odağında yer alan metinsel inter-text terminolojisinin gelişimini ölçütlendiren imgesel formun 

felsefi donanımına özgü ilk ölçütlendirimi biçimlendiren modern terminolojinin insana özgü 

yaratılan medeniyet formlarının bir bilim sistemi içinde düşünülen disipliner formlarının 

gelişimine özgü Yaratıcının imgesi artı biri yaratan temel dinamiklerin devamlılığı esaslı yeni 

Türk Edebiyatının başlangıç noktasını oluşturmaktadır  (Kutan, 2021; Gür, 2022: 423).   

SONUÇ  
Genel edebiyat disiplinleri içinde yeninin olgusal oluşum alanlarında bilgisel varlık kazanan 

genel interdisiplinerin bilimleşmesi modern mimarinin insana varlık kazandıran oluş 

sistemleri içinde 1900 eşitliğinin imgesel informismi olarak gerçekleştiren İstanbul 

metinlerinin oluşsal donanımı nedeniyle mono texts açılımları içeren genişleyim terminolojisi 

olarak yayımlanmıştır. Modern dönüşüm düşüncesinin oluşumu özgün felsefi niteliksel 

imbilim modern disiplinerinin imgesel nitelik dönüşümsel kazanımlarını içeren yaratma 

biçimsel varlık olarak yaratıcı mimarinin insan oluşsal ve biçim edimsel yeni edebiyatın 

başlangıcını dönüştüren yüzyılın metin sistemlerini içerir. Dünyanın güzellik felsefesinin tarih 

metinsel imbilim içinde düşünüldüğü insan medeniyetinin bileşkesel oluşu güncel tarih 

endexleyimin insanlık medeniyeti olarak kurulan kültürel disiplinerin kurulumlarını içerir 

özdeksel bilinç sunularını geliştirmektedir. İnsan-varlık-edimsel bilinç donanımsal yaratma 

etkisel biçimlendirim metinleri olarak İstanbul’u geliştiren genel mimari içinde bir mekan 

olarak biçimlendiren ilkesel süreçlendirim boyunca bileşke kazanan metinlendirim [ana-metin 

terminolojileri] terminolojileridir. Modern tarihselizmin imgesel oluşunu üç farklı ölçütleyim 

cümlesi içinde değerlendiren genel yapı mono kritik okumaları sonuçlandırım ilkesel yayılım 

bilim donanımsal etkiselinin kitlesel dönüşüm araçlarına göndergesi olan toplum bilim etki 

değer düşündürümsel temel metin terminolojilerinim üçlü süreçlendirimi için genişletilen 

oluşumsal ve ilke dönüşümsel genel yapı terimleridir. Yeni edebiyatın dikey bileşimsel ve 

açılımsal yazılan modern ve yeni odaklayım ilkesel dönüşümlerin interdisipliner alt 

metinlerinin tarihi enternationalin en eski textslerinin  dönüşsüz açılımlarının metin bilim 

olarak modern kurgunun bileşkeseli olarak kullanılamayan yaratmasız dünya modelleri 

ölçütleyim terimbilim sistematiği önceleyen geri dönüşlü tarihin yıkımıdır (Gür, 2022f: 423; 

Rasula: 2020). 

Tarihin bir çöküş sistem mekaniği olarak yenilenmesinin süreçlendirilmesi sorunu olarak dile 

getirilen metin sistemlerinin öncesiz-sonrasız-sorunsuz [problem çözmeyen problem üreten] 

biçem-kabuk-öz hiçbir şey üretmez biçim ve geriletim metafiziği olarak okunan bohemist 

edimbilimi gerektirmeyen interdisiplineri önceleyen yeni edimbilimi önceleyen ana etki 

sistemlerine göre ölçütlendirilmiş tarih yapılandırılmalarının çökeltilmesidir. (Gür, 2014a: 

141; Jacopson and Carleden, 2001-2017). Yeni Türk Edebiyatının ana metinlerinin ilk 

bileşkeseli olarak imgesel bütünlenen metin-text özgün bütünleşik değerler mantığının yeni 

gelişimseli olan imgesel formun kitlesel dönüşüm mantığına karşı bireyin özgün donanımını 

önceleyen özgün sürem insan varoluşu edimsel ve bilgi tüketim değerli merkezileşen yapım 

sistemlerine özgü bilgi ve çözüm merkezli değer mantığının mono-poli sistemini 

gerçeklemiştir.  Modern özgün biçimin bir imparatorluk başkenti olarak İstanbul biçimsel 

özkültün yapı mimarisi olarak düşünülen yapılandırmaları özgün bir akım mimarisinin 

moderni ölçütlendiren meanemer, milimer ve mono kült terim bileşkesel özgün yayım 

metodolojisine yol açan yenilik ve başlangıç formlarının 1900 ana odaklayım etkisindeki 

olgusal tüketim değeri olarak indexlenen ilk ağaç mimarisi kabul edilen özgün yeni edebiyat 

metinleridir. (Gür, 2014d: 117; Altuğ ve Uslu, 2014). Doğu Batı arasında yaratılan 

international bir mekan olarak özgün kült biçimsel ve bilgi oluşsal dikey bilgi mimarisinin 

gelişimine göre biçimlendirilmiş uluslararası index yaratma bilimsel kroniğinin özgün kült 
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terim militer indexlerinin taranma süreçlerini oluşturan biçimsel mantığın aşkın 

donanımlarında varlık kazanan insan özgüsel tüketim ve üretim terminolojisini içermektedir. 

Özgün Yaratma metinsel dönüşümü Modern dönüşümün yeni edebiyatın bilgiyle ilgili özgün 

tüketim alanlarında bileşke kazanan verimli üretim ve yararlı etkisi olarak insana özgü 

endüstri devriminden evrilen maddesel tüketimin anlamsal açılım değeri olarak yaratılan 

özgün anlama öncelenmediği modern tüketimin üretimsel gerekçesi olarak varlık kazanan 

intermiliter disiplinerin insanın bir artı bir varlık değerini oluşturan imgesel 

metinleştirmelerdir.     
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ABSTRACT 

If the language made possible the birth of nations, the internationalization of the Romanian 

language and culture is important in a world of multiculturalism. Romanian Language 

Institute demonstrates, through the Romanian language lecturers, a community of specialists 

in teaching Romanian language, that the interaction with the linguistic and university 

environment through cultural gestures (from volumes, to conferences, articles and specialized 

studies) operates with cultural distinctions and values. (www.ilr.ro). 

Such an example is the Romanian Language and Cultural Center, a space of cultural 

interferences, where Azerbaijan and Romania meets to create a bond in spirit, mind and 

heritage. The activity in Baku is developed on several levels, following the specificity of such 

an institution for the promotion of the Romanian language and culture in a partner institution: 

teaching and evaluating the Romanian language as the second language in the bachelor level 

courses, promoting the study of the Romanian language and culture through extracurricular 

activities, promoting the Romanian culture and through the participation or organization of 

cultural, educational or scientific events in collaboration with other organizations in 

Azerbaijan or Romania. 

Methodologically, the diachronic perspective, used in this exegesis to illustrate comparatively 

the collective and individual transfigurations due to the use of learning Romanian language in 

different cultural communities is complemented by the synchronous one, through the 

description of cultural events in a well-defined spatial and temporal context. 

Concluding, we could affirm that the cultural spaces re-create all the opportunities and forms 

to respond to a dynamic language learning environment and the ways of doing is a visible 

reminder of the need for a logical, useful, and densely coordinated cooperation between 

cultural environments. 

Keywords: culture, background heritage, cooperation, dynamic timeframe, cultural spaces 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to understand the relationship between cultural influences. At 

various points in time, different cultures hold more priviledged positions and set up standards 

of value and norms that should be obeyed by other cultures. For instance, ancient Greek and 

Roman cultures have set up the standards for beauty in art and also for developments in the 

field of philosophy and the sciences. Western cultures are believed to be founded on their 

knowledge. Even today we are amazed at how developed such civilizations were when it 

comes to various domains, including medicine and engineering. We may feel that nowadays 

the intellectuals were superior to those in our times if they were educated in several domains, 

yet at the time there was the following particularity: the sciences were not separated, not 

distinct as we know them today. Therefore, the judgement should be done according to the 

standards of every historical age.  

We are also fascinated by the high development of the Maya culture, yet little is actually 

known about them. We cannot know for sure the complexity of their developments. 

Nowadays, we compare the depth of the past civilizations with the superficiality of 

consumerist culture, yet to what extent can we judge rationally, since we cannot verify the 

facts? 

Keywords: mentalities, values, consumerism, science. 

 

Introduction  

Cultures and civilizations have not existed for long without contact among their own and 

others’ geographical territories and without contact with other mentalities or cultural products. 

Such contacts have led to what we can call, in this paper, cultural exchanges. Some cultural 

products were taken over from other cultures and further developed for the benefit of the 

culture taking them over or adapted to the respective culture’s needs. Adaptation of cultural 

products can occur, on some occasions, throughout several ages in history, from the past until 

our own period of time. This is the case of the ancient cultures and civilizations, which have 

left an important heritage to the contemporary Western culture and civilization, as far as 

values and culture are concerned, but also as far as engineering and architecture are 

concerned. Yet, the ancient Greek and Roman cultures and civilizations are not the only ones 

to have influenced cultural products and technology that we are using today.  

Our Western culture and civilization looks the way it does due to the influence of several 

ancient cultures and civilizations, as follows (Walters, 2021): 

 The Sumerian civilization (4500 BC – 1900 BC), which covered the geographical area 

of Mesopotamia, is considered the “Cradle of Civilization”. Their developments 

consisted in ensuring stability through the practice of agriculture, farming, and 

cooking, offering their people the basic needs, and also in the domains of the sciences 

(mathematics, astronomy, astrology), in the domain of education (they created 

schools), law (they created codes of law), the organization of time (hours, minutes, 

seconds), as well as engineering works (irrigiation systems). The invention of the 

cities is attributed to them (Walters, 2021); 
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 The Indus Valley Civilization (3300 BC – 1300 BC) have further developed the cities 

created by the Sumerians, introducing “Sophisticated sewer and water supply systems” 

which “kept these cities clean”, as well as “spacious streets” (Walters, 2021); 

 The Ancient Egyptian civilization (3100 BC – 30 BC), which created metropolises 

rules by pharaohs who created laws and asked for taxes. It was discovered that the 

Egyptians had advanced knowledge of anatomy and invented medical surgery. They 

also developed advanced knowledged in the field of sciences such as arithmetics and 

astronomy. Building was also one of their skills (the pyramids stand as proof) 

(Walters, 2021); 

 The Ancient Maya civilization (1000 BC – 1520 AD) left tadvanced developments in 

the field of astronomy, writing (they used both a pictorial and a phonetic characters 

alphabet), as well as calendars (Walters, 2021); 

 Ancient and Early Imperial Chinese civilization (2070 BC – 220 AD), which 

developed farming settlements, a centralized government, the alphabet which looks 

similar to the one the Chinese culture is using today, philosophical systems such as the 

one of Confucius (including the values of virtue and filial piety), silk, the first form of 

paper, block printing processes, maritime compasses, herbal medicine, acupuncture, 

architecture (e.g. the Great Wall of China) (Walters, 2021); 

 Ancient Greek civilization (1100 BC – 140 AD). Philosophy by Socrates, Aristotle 

and Plato set up the foundations for Western philosophy (Walters, 2021); 

 Ancient Roman civilization (750 BC – 470 AD). Their roads, arches and aqueducts are 

renowned for their strengths. Yet, the Romans are not their inventors (Walters, 2021). 

As can be noticed, the cultural products include values that still exist today (e.g. virtue, filial 

piety according to Confucius’ philosophical system still making up the mindset of Chinese 

and Asian culture in general today), monuments that are still around (e.g. part of the Great 

Wall of China, the Colosseum), as well as the basis for various cultural products (e.g. 

sciences, arts, etc.) which were further developed. 

The latter two civilizations mentioned, ancient Greek and Roman, can be regarded as making 

up the major part of Western culture today, especially through the way we can still find 

around the cultural products that started with them. While other ancient cultures and 

civilizations have brought their contribution to cultural products we have perfected today, 

such as the irrigation systems of Sumerian culture, sciences such as medicine and especially 

surgery from ancient Egyptian culture, these are just a few cultural products taken over, while 

from ancient Greek and Roman cultures almost their entire structure of culture and 

technological development of cities were taken over, in their basic, beginning form. Ancient 

Greek and Roman culture and civilization can be regarded as forming a main foundation for 

the way any further cultures and civilizations were built later on.  

For instance, present-day architecture, medicine, mathematics, art, literature, philosophy, law 

etc. can find their basis in the cultural products of ancient Greece and Rome. In turn, these 

two cultures and civilizations have also influenced one another: mostly, ancient Greek culture 

has influenced the way the Roman civilization developed (Exploros, 2022). According to 

Exploros (2022), interactions of the Romans with the Greek colonies were among the first 

contacts of the ancient Romans with ancient Greek culture.  

Further on in history, in our present-day age, globalization takes over the role of past-day 

empires and influences the entire world through consumerism. One way cultural influences 

and contact have taken place has been, in the past, through trade, and this still continues today 

through the phenomenon of globalization. Indeed, “People have traded since ancient times.” 

What were a few types of object traded back then? “In ancient times, people traded goods that 

today would qualify as cultural objects but were then normal goods of daily life (e.g., pottery), 

of aristocratic lifestyle (e.g., jewelry, statues for gardens, villas, or patios) or of funeral 
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traditions (e.g., urns, sarcophagi, etc.)” (Siehr, 2005, p. 1069). In time, therefore, the 

perception of certain objects belonging to cultures and civilizations in the past can change, to 

the point where the objects they used in everyday life become valuable for historians, 

researchers, and also for being exhibited in museums. These objects become valuable since 

they are part of the cultural products created by and belonging to a certain culture in the past. 

We can see how advanced these civilizations were, and compare our own lifestyle and objects 

around us to those created by people in the past to notice how similar they have been 

throughout centuries.  

The way cultural exchange was done has also changed with globalisation. If we look back to 

the past, “From ancient times until the nineteenth century, it was the privilege of the 

victorious party to loot, capture, and sack the enemy's property.” (Siehr, 2005, p. 1070). 

Nowadays, we talk about consumerism. Mass production of various objects such as gadgets 

has stopped the past mentality of capturing the goods of conquered territories by changing the 

situation completely.  

Nowadays, specific cultural products to various cultures seem to be shared around the world. 

Thus, various cultures stand out nowadays, such as American culture, or Japanese culture, 

with distinctive elements such as those that are part of consumerism, films that are shown all 

over the world in cinemas, holidays such as Halloween, which are celebrated in other parts of 

the world, and, respectively, with anime, manga, values such as cute (kawaii), and traditions 

such as the Cherry Blossom Festival which is watched by enthusiasts from all over the world 

on webcams, and the tea ceremony, which attracts the curiosity of many persons from all over 

the world. The Asian world holds the upper hand generally in the electronic devices 

department. The examples consisting of the USA, and of the Asian countries could be related 

to the issue of soft power. A definition of soft power could be as follows: “Soft power is the 

ability to affect others to obtain the outcomes one wants through attraction rather than 

coercion or payment.” What does soft power consist of? We could refer to the previous 

examples, of the USA, and of Asian cultures: “A country's soft power rests on its resources of 

culture, values, and policies.” (Nye, 2008, p. 94). 

We could notice how, at various points in history, certain cultures and civilizations are looked 

up upon as setting the standards for progress. This is the case of ancient Greek and Roman 

cultures which, from various standpoints, can set up high standards for development of all 

other cultures.  

There is, for any contemporary civilization, a “heritage from antiquity”. Throughout our 

school days, we have heard about “how people of the modern age absorbed the achievements 

of the ancients, of the Greeks and Romans”. There is, indeed, “the long-standing influence of 

classical culture on the western world” (Haarmann, 2014, p. 1).  

Yet, we should also keep in mind how ancient Greek cultures may prove not to be 

homogeneous: “Greek culture, like all others, was comprised of many disparate subgroups or 

subcultures, whose identity and existence were constantly shifting and realigning, whose 

rituals, beliefs, and practices alternately competed and collaborated.” (Dougherty and Kurke 

2003: 1). This could mean that, in turn, several cultures would influence each other in order to 

form part of what we know as ancient Greek culture. Yet, ultimately, what matters is 

represented the cultural products, or the achievements by which the ancient cultures are 

recognizable and which they have left as legacies to other cultures in time, allowing them to 

progress. 

We could go as far as claiming that, at some point in time at least, all cultures can be subject 

to being influenced by others, as the process of coming into contact with other cultures can 

be, at least sometimes, inevitable. This can happen due to conquests, wars, forming alliances 

or groups of various countries based on interests, such as mutual help.  

222

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



One of the ways in which culture could be defined is as “a way of both understanding and 

organizing human life” (Parekh 2001, p. 143). The ancient cultures could organize lifestyle 

around the city offering inhabitants various conditions of comfort, as well as around education 

and intellectual pursuits, much like it is done today still. Culture can also be defined as 

various patterns of thought and behaviour (Baciu, 2013). According to this definition, a 

certain proper way of behaviour could be seen as the standard during various ages in time and 

in various cultures. The ancient Greek and Roman cultures have left behind a very developed 

philosophical and law system, which are still studied today. The ancient Asian cultures still 

rely on the teaching of Buddha and Confucius up to some point, which shows how ways of 

thinking can be rooted in values lasting in time. We could also have in view the components 

of culture identity manifestations: “a. symbols; b. heroes; c. rituals, practices and traditions; d. 

values.” (Baciu, 2013, p. 32) when understanding culture now and in the past. Moreover, we 

could say that culture is visible in various cultural products, e.g. “Culture is articulated at 

several levels – reflected in language, embodied in customs and traditions – and is constantly 

under negotiation.” (Haarmann, 2014, p. 1). Various cultural products could be regarded as 

offering a culture its distinctive mark. The distinct features can come from developing old 

cultural products and inventions in a specific way, or from creating them and using them in a 

way that is distinctive to a certain civilization.  

The subject of cultural contact and influences can work from the past to the present, as well as 

between cultures in the past themselves. Thus, in their turn, Greek civilization influenced the 

Roman civilization through cultural products which were further developed later, such as the 

following, according to Exploros (2022):  

 religion and mythology, where Roman gods originate from Greek gods; 

 government and law, which consists of a delegation given by the Romans to Greek 

cities, in order to familiarize them with their laws. The further development consisted 

in the Twelve Tables, which represent “the first important piece of Roman law“ 

(Exploros, 2022); 

 architecture and engineering, where the Romans adopted ancient Greek styles of 

architecture, while they introduced new materials (e.g. concrete); 

 language and literature, a domain where we should keep in mind how Greek used to 

be a commonly spoken language in the Roman Empire, making it a second official 

language, next to Latin. Plautus and Terence are playwrights that were greatly 

influenced by Greek culture. 

 education, which shows how Greece was the equivalent of high education, and any 

Roman would go there to perfect his/ her education; 

 art, which shows the adoption of Greek artistic technique by the Romans, e.g. in the 

domain of sculpture; 

 military – Spartan soldiers helped Roman legions. 

Further onwards in the present paper, we could look at various cultural products, and notice if 

they are still present in contemporary cultures and if they originate in ancient Greek and 

Roman civilizations, in order to show how cultural influence is going on nowadays based on 

the basic pattern of everyday life as a citizen set up in the ancient world.  

Materials and Methods 

The present paper has started to analyse, beginning with the introductory section, cultural 

products, or culture identity manifestations from the contemporary world which have had 

their beginnings in the ancient worlds. The paper has also set up some intersection points in 

the way these cultures and civilizations have interacted with each other throughout time. Any 

culture and civilization can receive the influence of other cultures and civilizations throughout 

the course of history. The ancient world can be regarded as the beginning of the main cultural 

products that we see around in our world today and that we can find everywhere around us, 
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almost taking them for granted. We cannot imagine the existence of a world without these 

cultural products, that we use for various purposes. Intellectual life is a given in most people’s 

everyday world nowadays, since part of our lives are structured around receiving education, 

then educating others in our turn, if we get a job in education, or continuing studies and doing 

research. Most of the sciences have their foundations set up in the ancient world of Greek and 

Roman cultures. Engineering is another field with ancient heritage. The architecture around us 

has begun in the same ancient world. The same could be said about art. All of these are 

elements showing the basic needs of members of various cultures, and represent various needs 

of both survival and of human nature itself. The way ancient cities were built was according 

to having defences against invaders, but also according to having needs such as water supply, 

irrigation, and other needs resolved. However, human beings are also in pursuit of intellectual 

activities, and also artistic activities, so they may need to have their artistic needs satisfied 

through art. Nowadays, art exhibitions are present all around. We could mention that two 

aspects are significant to human nature, due to man’s being considered “both as a physical 

and as a moral being”. Furthermore, “This has been ‘labelled’ homo sapiens (Latin: wise man 

or knowing man) – a being traditionally thought to be privileged and distinguished from 

animals, by virtue of his/her possession of reason or intellect and of that something which is 

called conscience.” (Baciu, 2013, 14). Man has, therefore, a tendency towards creativity and 

intellectual activity, which is universal, regardless of the culture one belongs to.  

We could notice how ancient Greek and Roman cultures have created cultural products that 

are still around nowadays, constantly being further developed. From this point of view, these 

ancient cultures have created basic cultural products which are essential to the progress and 

life of any culture and civilization that followed after them in time. We cannot imagine a 

developed culture and civilization without the cultural products that started with the ancient 

Greek and Roman cultures and civilizations. 

A culture can become a civilization once it has a recognizable geographical territory, ensuring 

its stability, and also once it has achieved a high degree of development, as well as a large 

span of history (Baciu, 2013). Indeed, ancient Greece reached its maximum point of 

development during the “Classical era”, meaning “during the 5th and 6th-century BC”, which 

was also the time when ancient Greece “had a tremendous influence on Western culture” 

(Dilouambaka, 2017).  

Some of the cultural products associated with ancient Greek culture and having influenced 

contemporary Western culture are the following: 

 Democracy. Athens is considered to be the “cradle of democracy” (Haarmann, 2014, 

p. 1);  

 Neurology (Rose, 1994); 

 Art. “The first to develop the concept of aesthetic beauty, ancient Greeks created 

spectacular sculptures that have inspired artists from the Renaissance until today. 

Furthermore, Greek mythology was a major source of inspiration for many European 

painters, which depicts the many tales and myths in their works”. (Dilouambaka, 

2017); 

 Architecture. Today’s architecture still uses “columns and pediments” (parliament 

buildings, museums, memorials) (Dilouambaka, 2017); 

 Sports. The Olympic Games originate in ancient Greece (Dilouambaka, 2017); 

 Art – with respect to the concept of beauty, the Greeks set up standards for works of 

Renaissance artists. The Greeks’ mythology was also a source of inspiration for many 

painters nowadays (Dilouambaka, 2017); 

 Literature. The ancient Greeks are recognized as the first to be able to create a 

complex domain of literature. Poetry was one of the oldest genres (Dilouambaka, 

2017); 
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 Sciences. The “ancient Greek scientists made significant discoveries in numerous 

fields such as geometry, astronomy, mathematics and medicine” (Dilouambaka, 2017). 

It can be considered amazing how developed ancient Greek civilization was, considering that 

so many of the cultural products are still essential elements of our culture and civilization 

nowadays.  

According to National Geographic (2022), there are some influences of ancient Rome’s 

culture and civilization still felt nowadays, in the following domains: 

 Art and architecture. Improvements the Romans made after taking over the Greek 

inventions could be seen in the way that they continue using the columns in a “more 

decorative and less structural” way. The Roman “underwater structures proved to be 

even sturdier”;  

 Technology and science. The Romans were very much considered to have been skilled 

engineers. They developed aqueducts and ways to help with water flow. Their road 

network was also considered a great achievement. For agriculture, they developed 

tools and means to plant crops, as well as to irrigate and also drain their fields.  

 Literature and language. Virgil, Horace and Ovid are referential poets and sources of 

inspiration for the others. Ovid’s work Metamorphoses is considered a source of 

inspiration for poets such as Shakespeare. As far as the Latin language is concerned, it 

was spread as a result of the political power acquired by the Romans, and it became 

the basis for the Romance languages. The justice system from nowadays still uses 

Latin. 

 Law. The system of Roman court laws has paved the way for contemporary law 

systems.  

The foundation held by ancient Roman culture and civilization for our contemporary Western 

culture is, thus, visible, in the cultural products which were taken over for further 

development and adaptation to present-day needs.  

Some cultural products have come to Western culture and civilization via ancient Greek and 

Roman culture and civilization, e.g. Western literature was influenced by both ancient Greek 

and Roman literature (Highet, 2015, p. 1). As a matter of fact, “Our modern world is in many 

ways a continuation of the world of Greece and Rome”. According to Highet (2015), “in most 

of our intellectual and spiritual activities we are the grandsons of the Romans, and the great-

grandsons of the Greeks.” 

Other historical influences of the world today have to do with dream interpretation, which we 

currently associate with psychoanalysis personalities such as Sigmund Freud and Carl Jung. 

The origins of dream interpretation, however, lie in the ancient world. Dream interpretation 

has had its foundations laid “by ancient peoples in Mesopotamia, Egypt, Greece, and Rome”. 

It was considered an act of divine inspiration, but it was also considered “a science by 

philosophers and physicians”. Artemidorus of Daldis considered dream interpretation a 

profession (Hughes, 2000, p. 7). 

History allows for new discoveries, which can upturn what was previously regarded as fact. 

For instance, according to Van der Waerden (2012, p. XI), while “Until quite recently, we all 

thought that the history of mathematics begins with Babylonian and Egyptian arithmetic, 

algebra, and geometry”, “three recent discoveries have changed the picture entirely.” The first 

discovery is that of A. Seidenberg, who noticed how “Babylonian algebra and geometry and 

Greek ‘geometrical algebra’ and Hindu geometry are all derived from a common origin” as he 

studied how the altars of the Indian Sulvasutras were constructed using the Theorem of 

Pythagoras in order to create “a square equal in area to a given rectangle”, which is Euclid’s 

construction. The second discovery is by Van der Waerden (2012), who finds similarities 

between “the ancient Chinese collection Nine Chapters of the Arithmetical Art with 

Babylonian collections of mathematical problems”, which leads him to the conclusion that 
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there is “a common pre-Babylonian source”. The third discovery belongs to A. Thom and 

A.S. Thom, “who found that in the construction of megalithic monuments in Southern 

England and Scotland ‘Pythagorean Triangles’ have been used, that is, right-angled triangles 

whose sides are integral multiples of a fundamental unit of length.” What should be noted 

here is that “a list of ‘Pythagorean Triples’ like (3,4,5) is found in an ancient Babylonian text, 

and the Greek and Hindu and Chinese mathematicians also knew how to find such triples.” In 

Van der Waerden’s view (2012, p. XI), “The Greeks had some knowledge” of the ancient 

science of mathematics, “but they transformed it completely, creating a deductive science 

based on definitions, postulates and axioms.” There are “several traces of pre-Babylonian 

geometry and algebra” that “can be discerned in the work of Euclid and Diophantos and in 

popular Greek mathematics.” 

Such viewpoints as Van der Waerden (2012)’s above can show how the founding civilizations 

from the ancient world of today’s known world have been themselves subject to cultural 

influences and have taken these influences towards further development, into the sciences that 

we have come to known today and have received from them in our turn. Yet, these other 

cultural influences do not diminish from the ancient civilizations and culture’s value and 

relevance to today’s world. 

Results 

We could notice how certain cultural products were set up as foundations for further cultures 

and civilizations by the ancients. The ancients set up cultural products without which we 

cannot imagine the existence of a culture and civilization. Of course, these cultural products 

needed further development and adaptation to present-day needs and to the particularities of 

any civilization.  

Another category of cultural influence could be found in the cultural appropriation process. 

Our Western culture has taken over technology under the form of gadgets from Asian 

cultures, including smartphones from the Samsung brand originating in Korea and ear buds 

originating in China, for instance. The kawaii, or cute, culture, manifested through fashion, as 

well as through gadgets and electronics’ design such as earphones with cat ears for listening 

to music is another example of culture appropriation. In this case, there is no further 

development or adaptation: the cultural product is taken over as such and used by a different 

culture.  

The reason why certain cultures are set up as standards as some point in history is due to the 

high degree of development, as in the case of ancient Greek and Roman cultures. These 

cultures have managed to create universal reference points through their cultural products for 

any culture and civilization. We cannot imagine a culture and civilization without cultural 

products such as sciences, arts, architecture, engineering, and others. Another reason why 

these ancient cultures were considered reference points also had to do with their political 

power and position. They could be seen as examples of both hard and soft power. Nowadays, 

the appeal of Asian cultures within the Western world is achieved mostly through their 

cultural heritage, or through soft power. Their cultural products, including elements of kawaii 

culture, as well as traditional legacy, including contemporary cultural products such as 

contemporary literature, appeal to members of Western cultures. Various events such as book 

fairs include events concerning traditions and contemporary authors of Japanese, Korean, or 

Chinese cultures and this is how they manage to attract the interest of Western culture 

members towards their cultural appeal.  

Conclusions 

One of the differences between cultures in the past and cultures nowadays could be related to 

the conditions of the influences related to their contact. In the past, we cannot see as much the 

purpose of entertainment attached to cultural contact. Travelling is related to entertainment as 

far as cultural contact is concerned nowadays. In the past, cultural contact and travelling was 
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not as much associated with entertainment and curiosity, at least not in the ancient world. 

Back then, people used to travel mostly in order to find better living conditions, in order to 

find more resources and in order to escape wars and their devastating effects on human lives 

and lifestyles. In the past, the world was not as comfortable as it is today. People still needed 

to work a lot in order to ensure for themselves the basic necessities for living. It was a more 

focused society on achieving their basic needs than today’s society. Consumerism has made it 

all readily available and more comfortable. The American culture influence has taught today’s 

cultures that fast food can be cheap enough and comfortable enough. People can focus on 

other aspects of life when fast food restaurants are there in their city. Today’s life is 

modernize, and is going on at a faster pace. People focus more on acquiring more money and 

this in turn can allow them to get everything they want for their enjoyment and entertainment.  

We could make a great difference between the past and the present based on the opposition 

value and hard work vs. comfort and entertainment. As long as cultures evolve, so do 

expected standards of comfort. Some sources claimed that the ancient cultures such as Greek 

and Roman could reach their peak phase, which would be the golden phase of development, 

then gradually go through a phase of decline. During the phase of decline the citizens would 

go through a period of enjoying themselves and living life as always in a state of party, until 

nobody would do anything more to support the resources needed for such a lifestyle of 

enjoyment of every day’s offered possibilities. This could be regarded as a state of decline, 

when the civilization and culture would further on deteriorate and no longer continue to 

develop.  
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ÖZET 

İran, Ortadoğu’da hem tarihi hem sosyo-kültürel yapısı hem de diğer devletleri ile olan 

ilişkileri bakımından öne çıkan bir ülkedir. Rıza Şah Pehlevi 1925’te iktidara gelmiş, İran’da 

Monarşi ilan edilmiş, 1941 yılında Rıza Şah Pehlevi iktidarı oğlu Muhammed Pehlevi’ye 

bırakmıştır. İran, İkinci Dünya Savaşı öncesi İngiltere, sonrasında da ABD ile yakın ilişkilere 

sahip olmuş ancak bu durum 1979 İran İslam Devrimi ile son bulmuştur. 1979 İran İslam 

Devrimi sonrası İkinci Dünya Savaşı sonrası takip ettiği İran’ın geleneksel dış politikası 

değişikliğe uğramıştır. İran, Humeyni önderliğinde “dinsel bir teokrasiye” dönüşmüş, ABD ile 

olan ittifakı sona ermiş, “rejim ihracını” esas alan bir politika takip etmiştir. Ancak İran’ın bu 

siyasetine karşı Irak, 1980 yılında İran’a savaş açmış ve 1980-1988 İran-Irak Savaşı 

gerçekleşmiştir. Humeyni’nin ölümü Soğuk Savaş sonrası İran dış politikası; ABD’nin tek 

kutuplu dünya sistemi yaklaşımı ve Irak politikası ekseninde ABD tarafından düşman olarak 

görülmüştür. İran’ın hem rejimin meşruiyetinin Batılılar tarafından kabul edilmesi 

karşılığında hem de stratejik çıkarları için nükleer programını canlandırması ABD ve Batı 

tarafından yaptırımlara uğramasına neden olmuştur. 11 Eylül ve sonrasında ABD’nin Orta 

Doğu Politikasında haydut ve serseri devletlerden birisi olarak görülen İran, hem ABD hem 

de İsrail tarafından “terörizmle mücadele” bağlamında en önemli düşmanlardan birisi olarak 

görülmüştür. 2010 sonrası başlayan Arap Baharı sürecinde İran, Şii jeopolitiği üzerinden 

ABD ve Batı’nın siyasetine karşı direnmiş sonucunda Suriye, Yemen ve Libya’da hem 

mezhep hem de iç savaşların yaşandığı kaos ortamındaki aktörlerden birisi olmuştur. Bu 

bildiride İran dış politikasının 1979 İran İslam Devrimi sonrası radikal bir değişim geçirdiği 

ve geleneksel müttefiklik ilişkisinden başka On İki İmamcı Şia Mezhebini temel alan 

“Velayet-i Fakih” sistemini benimseyen yayılmacı bir siyaset güttüğü öne sürülecektir. 

Çalışmada tarihsel, siyasal ve güvenlik süreçleri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İran, ABD, Arap Baharı, Şah Rıza Pehlevi, Humeyni 

 

ABSTRACT 
Iran is a prominent country in the Middle East in terms of both its historical and socio-cultural 

structure and its relations with other states. Reza Shah Pahlavi came to power in 1925, the 

Monarchy was declared in Iran, and in 1941, Reza Shah Pahlavi left the power to his son 

Mohammed Pahlavi. Iran had close relations with England before the Second World War and 

with the USA after, but this situation ended with the 1979 Iranian Islamic Revolution. After 

the 1979 Iranian Islamic Revolution, Iran's traditional foreign policy, which it followed after 

the Second World War, has changed. Under the leadership of Khomeini, Iran has turned into a 

"religious theocracy", its alliance with the United States has ended, and it has followed a 

policy based on "regime export". However, against this policy of Iran, Iraq declared war on 

Iran in 1980 and the 1980-1988 Iran-Iraq War took place. Khomeini's death Post-Cold War 

Iranian foreign policy; It was seen as an enemy by the USA in the axis of the unipolar world 

system approach of the USA and its Iraq policy. Iran's revival of its nuclear program both in 

return for the acceptance of the regime's legitimacy by the Westerners and for its strategic 

 

İRAN İSLAM DEVRİMİ VE ORTADOĞUDAKİ GÜÇ DENGELERİNE ETKİLERİ 

IRAN ISLAMIC REVOLUTION AND ITS EFFECTS ON THE BALANCE OF POWER IN 

THE MIDDLE EAST 

 

Dr. Öğr. Üyesi İskender KARAKAYA 

ORCID:000-0002-6285-4568 

Yozgat Bozok Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü 

 

228

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



interests has led to sanctions by the USA and the West. Iran, which was seen as one of the 

rogue and vagrant states in the Middle East Policy of the USA after 9/11 and after, was seen 

as one of the most important enemies in the context of "fighting terrorism" by both the USA 

and Israel. In the Arab Spring process that started after 2010, Iran resisted the US and the 

West's politics through Shiite geopolitics, and as a result, it became one of the actors in the 

chaos environment where both sectarian and civil wars took place in Syria, Yemen and Libya. 

In this paper, it will be argued that Iran's foreign policy has undergone a radical change after 

the 1979 Iranian Islamic Revolution and that it has adopted an expansionist policy that adopts 

the Velayet-i Faqih system based on the Twelver Shiite Sect, apart from the traditional 

alliance relationship. In the study, historical, political and security processes will be 

discussed. 

Keywords: Iran, USA, Arap Spring, Şah Rıza Pehlevi, Humeyni 

 

1. GİRİŞ 

İran, tarihsel geçmişi, sosyo-ekonomik kültürü ve bölgesel konumu ile Ortadoğu’da ön plana 

çıkan bir ülkedir. İran, Monarşinin kurulduğu 1925 yılından, İslam Devrimi’nin ilan edildiği 

1979 yılına kadar çeşitli siyasal, ekonomik ve güvenlik alanında süreçleri yaşamıştır. Tarihsel 

açıdan Rıza Han Pehlevi, Muhammed Musaddık ve Muhammed Rıza Pehlevi dönemlerini 

içeren ve 1979 İslam Devrimi ile son bulan bu siyasal süreç, İran’ın hem iç politikadaki 

tercihlerinin bir yansıması hem de bölgesel ve küresel güçlerle ilişkilerinin sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İran bu süreçte hem bir yandan Rıza Şah ve oğlu dönemlerindeki 

siyasal karmaşayı yaşarken, dış politika bağlamında İngiltere, Rusya ve ABD’nin de dahil 

olduğu küresel güçlerle denge ve müttefiklik ilişkilerini sürdürmüştür. (Amanat, 2022:69) 

2. RIZA ŞAH PEHLEVİ DÖNEMİ 

Asker kökenli birisi olan Rıza Şah Pehlevi, 1923’te İran’da gücü ele geçirmiş ve Başbakan 

olmuştur.  1923 – 1925 arası İran’da Başbakan olarak görev yapan Rıza Han, ülkesi için 

Cumhuriyeti istemesine rağmen hem İngilizlerin istememesi hem de ülkedeki mollaların 

muhalefeti yüzünden Monarşi ilan etmiştir. Rıza Han, Atatürk’ün Türkiye’de yaptığı gibi 

modernleşme süreci istese de 1930’dan sonra bu süreç tersine dönmüş, İran’da Rıza Han 

aleyhine muhalefet güçlenmeye başlamıştır. Ancak hem modernleşme çabalarına karşı gelen 

direnç hem de İkinci Dünya Savaşı süreci Rıza Han’ın yapmak istediklerine engel olmuştur. 

Kılık kıyafet reformu, modern okulların açılıp medrese eğitiminin sonlanması, okuma yazma 

oranının artması ve çocukların okula gitmesi, orduda yapılan reformlar Rıza Hanın 

kafasındakileri yansıtsa da Nazi Almanya’sı ile ilişkileri ve müttefiklerin Rusya’ya İran 

üzerinden silah göndermesi talebinin reddedilmesi sonrası İran, İngiltere ve SSCB tarafından 

işgal edildi. Rıza Han sürgüne yollanırken oğlu Muhammed Rıza Pehlevi tahta çıktı. 

Muhammed Rıza Han, 1951-53 arasında Başbakanlık görevini yapan Muhammed Musaddık 

ve Ulusal Cephe Koalisyonu süresi dışında iktidarını korumuştur. Muhammed Musaddık, İran 

petrollerini millileştirme kararı almış ve 1953’te ABD destekli bir darbe ile iktidardan 

indirilmiştir. (Foltz,  2022:33) 

3. MUHAMMED RIZA PEHLEVİ DÖNEMİ 

İngiltere ve SSCB’nin İran’ı işgali sonrası Rıza Han’ın 1941’de tahttan çekilmiş ve yerine 

oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçmiştir. Genç Şah, İran’ı yeniden büyük güç ve modern bir 

ülke yapmak için ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel değişiklikleri uygulamaya koymuştur. 

AK Devrim adını verdiği değişiklikler, İran’a damgasını vurmuştur. Rıza Muhammed 

Pehlevi, İran’ı Ortadoğu’nun Japonya’sı yapma isteği, İsrail-İran İlişkilerinin gelişimi, ülkede 

bulunan Şii ruhban sınıfı ile çatışması, Komünist TUDEH Partisinin yasaklanma süreci, 

SAVAK’ın ülkedeki bütün kesimler üzerinde kurduğu baskı, Arap-İsrail Savaşları sonrası 

artan petrol fiyatları ve bunların toplumun bütünü ile eşit ve adil paylaşılamaması, ABD ve 

İngiltere kurulan yakın ilişki ve bunun emperyal dönemden o zamana İran toplumunda 

229

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



yarattığı etki vb. sorunlar 1979 yılı geldiğinde İran’da İslam Devriminin gerçekleşmesine 

neden olmuştur. (Garthwaite, 2022:65) 

4. 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ VE GELİŞMELER 

1979 İran İslam Devrimi, Ayetullah Humeyni ve Şii din adamlarının liderlik ettiği, farklı 

kesimlerden etnik, ideolojik kesimlerin katıldığı ve sonunda Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin 

devrildiği bir devrimdir. İranlılar hem kötüleşen ekonomik durum hem de baskılar neticesinde 

ayaklanmış, Şubat 1979’da Şah yönetimi devrilmiştir. İran İslam Devrimi ile monarşi 

yönetimine son verilmiş ve Humeyni tarafından sistemleştirilen “Velayet-i Fakih” denen bir 

sistem oluşturulmuştur. Şii inancına göre kayıp olan on ikinci imam gelene kadar dini 

Rehber’in topluma önderlik edecektir. 1979 İran İslam Devrimi sonrası İran’ın ABD ve 

İngiltere ile olan geleneksel müttefiklik ilişkisi sona ermiş, İran’ın rejim ihracı tehlikesi baş 

göstermiş ve yaklaşık bir yıl sonra 23 Eylül 1980’de Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak, 

İran’a savaş ilan etmiştir. İran-Irak Savaşı’nın kazananı olmamış ve Humeyni’nin 1989’daki 

ölümünden sonra Ali Hamaney dini lider olmuş sırası ile Haşimi Rafsancani (1989 – 1997), 

Muhammed Hatemi (1997 – 2005), Mahmud Ahmedinejad (2005 – 2013), Hasan Ruhani ( 

2013 – 2021) ve İbrahim Reisi (2021 - ) Cumhurbaşkanlığı görevlerini yapmışlardır. İran 

İslam Cumhuriyeti, Soğuk Savaş sonrası dönemde nükleer enerji konusuna önem vermiş bu 

durum zaten rejimin içsel özellikleri yanında kitle imha silahlarına erişim noktasında Batı’nın 

kırmızı çizgilerini sarsarak, İran’ı Batı nezdinde öteki konumuna itmiştir. 11 Eylül 2001 

Dünya Ticaret Merkezine ve Pentagon’a yapılan saldırılar ile başlayan “terörizme karşı savaş” 

döneminde İran, Afganistan ve Irak’tan sonra işgal edilebilecek ülke olarak değerlendirilmiş 

ancak bu gerçekleşmemiştir. Arap Baharı ile başlayan süreçte ise İran, Suriye, Irak, Lübnan 

üzerinden Şii jeopolitiği ile IŞİD ve ABD’nin bölgedeki etkinliğini kırmak ve mücadele etme 

çabasında olmuştur. (Karacan, 2021:25) 

5. SONUÇ 

İran, yirminci yüzyılda Rıza Han’ın iktidarı ele geçirmesi ile 1979 İran İslam Devrimine 

kadar devam edecek karmaşık bir sürece doğru evrilmiştir. Rıza Han’ın reform çabaları, 

modern bir İran yaratma amacı hem ülke içindeki direniş hem de uluslararası siyasi 

gelişmelerle sekteye uğramış ve 1941’de yerine oğlu Muhammed Rıza Şah Pehlevi tahta 

geçmiştir. Muhammed Rıza Şah Pehlevi dönemi ise büyük umutlarla başlamış ancak gerek 

Soğuk Savaş dönemi ABD ve İngiltere merkezli gelişmeler gerekse de Muhammed Rıza Şah 

Pehlevi’nin yapmak istediği reform süreci, yerel yapı, mollalar ve toplumun diğer 

kesimlerinden gelen direniş bu girişimleri kesintiye uğratmıştır. 1979 İran İslam Devrimi ise 

İran’ın bir önceki dönemle olan bağlantılarını kesmiş, İran’da yeni bir dönemi başlatmış 

bunun hem bölgesel hem de küresel sonuçları olmuştur. İran, dini bir teokrasiye dönerken, 

Hem nükleer güç ve silah edinme isteği hem de bölgesel gelişmelerde Batı karşıtı pozisyonu 

özellikle ABD tarafından öteki olarak görülmesine ve bu durum da İran’ın düşman olarak 

nitelendirilmesine neden olmuştur. İran, bölgesel ve küresel meselelerdeki konumu İran İslam 

Devrimi ve bunun etkileri ile ilgili olmaya devam etmektedir. 
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ABSTRACT 

Jacques Ellul is one of the greatest figures of 20
th 

century propaganda studies. The French 

sociologist made great contributions to the propaganda research. His work Propaganda is one 

of the main reference sources of propaganda studies even today. One of Ellul's greatest 

contributions to propaganda studies is his explanation of propaganda in the form of 

categories. In this context, the sociologist, who distinguishes between political and 

sociological propaganda, extensively discusses the characteristic features of sociological 

propaganda. However, the phenomenon of sociological propaganda does not receive the 

attention it deserves in today's world. Therefore, in our study, we discuss Ellul's sociological 

propaganda phenomenon extensively and with detailed examples. In the study, the 

characteristics of sociological propaganda are examined in the context of examples, especially 

on the phenomena of Motherland and Martyrdom. Relatedly, these phenomena are of great 

importance in terms of mobilizing the masses in times of war. In the study, a comparison is 

made between the countries that use the phenomenon of martyrdom as sociological 

propaganda and those that do not, in the examples of Azerbaijan and Russia. The study also 

briefly mentions the USSR and explains the relations between communism and current 

political culture in a narrow context. Horizontal features of sociological propaganda are also 

discussed in the article. In this context, references are made to Ellul's ideas and these ideas are 

approached critically. Unlike Ellul, we usually explain our examples not through the USA, 

but through Azerbaijan and partially Russia. In the article, the characteristic features of 

sociological propaganda in Azerbaijan are mentioned and sociological propaganda materials 

are mentioned. In this context, reference is made to the political culture of the USSR, which 

Azerbaijan inherited. 

Keywords: Azerbaijan, Jacques Ellul, Sociological Propaganda, Martyrdom, Homeland. 

 

ÖZET 

Jacques Ellul, 20. yüzyıl propaganda çalışmalarının en büyük isimlerinden birisidir. Fransız 

sosyoloğun propaganda çalışmalarına çok büyük katkıları olmuştur. Yazmış olduğu 

Propaganda isimli eseri bugün bile propaganda çalışmalarının temel referans kaynaklarından 

birisidir. Ellul'ün propaganda çalışmalarına en büyük katkılarından birisi propagandayı 

kategoriler şeklinde açıklamasıdır. Bu bağlamda, siyasi ve sosyolojik propagandayı 

birbirinden ayıran sosyolog, sosyolojik propagandanın karakteristik özelliklerini geniş bir 

şekilde tartışmaktadır. Ancak sosyolojik propaganda olgusu günümüz dünyasında hak ettiği 

dikkati görmemektedir. Bu yüzden biz çalışmamızda Ellul'ün sosyolojik propaganda olgusunu 

geniş bir şekilde ve detaylı örneklerle tartışmaktayız. Çalışmada birçok örnek bağlamında, 

özellikle Vatan ve şehitlik olguları üzerinden sosyolojik propagandanın özellikleri 

incelenmektedir. Bu olgular ilgili bir şekilde savaş zamanlarında kitlelerin mobilize edilmesi 

açısından oldukça büyük önem arz etmektedir. Çalışmada şehitlik olgusunu sosyolojik 

propaganda olarak kullanan ve kullanmayan ülkeler arasında Azerbaycan ve Rusya 

örneklerinde kıyaslama yapılmaktadır. Çalışmada aynı zamanda kısa olarak SSCB'den 

bahsedilmekte ve komünizm ile şimdiki siyasi kültürün ilişkileri dar bir kapsamda 

açıklanmaktadır. Makalede sosyolojik propagandanın yatay özellikleri de ele alınmaktadır. Bu 
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bağlamda, Ellul'ün fikirlerine referans verilmekte ve bu fikirlere eleştirel tarzda 

yaklaşılmaktadır. Ellul'den farklı olarak biz örneklerimizi genellikle ABD üzerinden değil, 

Azerbaycan ve kısmen Rusya üzerinden açıklamaktayız. Makalede ilişkili bir şekilde 

Azerbaycan'daki sosyolojik propagandanın karakteristik özelliklerinden bahsedilmekte ve 

sosyolojik propaganda materyallerine değinilmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan'ın miras 

aldığı SSCB siyasal kültürüne gönderme yapılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan, Jacques Ellul, Sosyolojik Propaganda, Şehitlik, Vatan. 

 

INTRODUCTION 

Jacques Ellul, who was born in Bordeaux and spent most of his life there, is one of the 

thinkers who have an important place in the history of French sociology. Jacques Ellul lived 

in a period that was very rich in terms of propaganda activities. The effects of World War I 

were still felt when he was young. In this context, the period between the two World Wars can 

be characterized both by the observable effects of World War I and the causes that started 

World War II. Feeling both World Wars adequately, especially witnessing the Second World 

War personally and taking an active role in the French resistance (Chastenet, 2022), deeply 

affected Ellul's sociological worldview and perspective on propaganda. 

Besides, his interest in Christianity and, Protestantism inherited from the family cannot be 

ineffective in his approach to propaganda. As we know, because of historical reasons, the 

perception of propaganda is positive in Catholic countries and negative in Protestant countries 

(Pratkanis & Aronson, 2018, p. 25). In this context, the fact that Ellul was a strict Protestant is 

important information for us to understand his approach to the propaganda phenomenon. 

His contributions to sociology, especially political sociology, shape propaganda-based 

sociology research even today. His works on propaganda and technology society are a source 

of inspiration for many researchers today. In particular, the works of Jacques Ellul on 

propaganda have an important place in the propaganda researches of the 20
th

 century. 

Therefore, in this study, sociological propaganda, which has an important place in Ellul’s 

propaganda classification, is examined in detail and associated with propaganda activities in 

today's world. 

The Purpose of the Study 

The purpose of the study is to find out our point of view on the phenomenon of sociological 

propaganda of Ellul and to explain sociological propaganda by giving examples from today's 

world. Because although it has been 60 years since Ellul's book Propaganda was written, 

propaganda activities in the field of state-society relationship are still analysed in the context 

of political propaganda and important points such as sociological propaganda and pre-

propaganda remain on the sidelines. The sociological propaganda phenomenon by Jacques 

Ellul is hardly discussed by the social sciences community, except for a small number of 

researchers. However, this phenomenon should be one of the most important discussions in 

the field of persuasion in the political sociology of today's world. In this context, our purpose 

is to explain in detail this phenomenon, which is of great importance for today's world, and to 

present our own approach by giving relevant examples from the contemporary period. 

Research Methods of the Study 

The design of the study is made to allow the sociological propaganda phenomenon to be 

explained in a systematic way. Different points of Ellul's sociological propaganda 

phenomenon are handled separately and expanded by explaining. In this context, it is possible 

to claim that systematic review was carried out in the study. Our study is based on the general 

approach of political sociology. 

THE DISCUSSION OF SOCIOLOGICAL PROPAGANDA 

Ellul categorizes propaganda in his book Propaganda. He discusses eight different 

propaganda categories over four classifications. These are political and sociological 
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propaganda; agitation and integration propaganda; horizontal and vertical propaganda; 

rational and irrational propaganda (Ellul, 1965). Of course, these categories of Ellul are not 

sharply separated from each other. When we look at Ellul's narration style, we see a 

holisticness. In other words, he can talk about horizontal propaganda while talking about 

sociological propaganda, and integration propaganda when talking about horizontal 

propaganda. Thus, they are not sharply separated categories. At certain points in social life 

they intersect with each other. Such a holistic narrative style of Ellul helps us to fully 

understand what he is trying to convey. 

Ellul distinguishes between political propaganda and sociological propaganda. After defining 

political propaganda, he begins to describe sociological propaganda. According to Ellul, 

sociological propaganda is a much more difficult phenomenon to grasp than political 

propaganda. He briefly defines sociological propaganda as the “penetration of an ideology by 

means of its sociological context.” (Ellul, 1965, p. 63) 

According to Ellul, sociological propaganda, which is a much broader understanding than 

political propaganda, emerges spontaneously. Besides that, sociological propaganda expresses 

itself in many different ways - in advertising, in movies etc. Ellul characterizes sociological 

propaganda as advertising one's own way of life (Ellul, 1965). 

Sociological propaganda is a tool that directly prepares the ground for propaganda. In this 

context, according to Ellul, sociological propaganda itself can be transformed into direct 

propaganda. What we are talking about in these paragraphs is about Ellul's definition of 

sociological propaganda and its characteristics. In the next part of our study, we will take a 

deeper look at the phenomenon of sociological propaganda and critically discuss it with 

various examples. 

Ellul says that sociological propaganda must be gentle (Ellul, 1965, p. 66). However, we see 

in practice that this is not always the case. Especially in totalitarian regimes, we can often 

observe that terror is resorted to when the dominant ideology is imposed on groups with 

different opinions. This is something different from atrocity propaganda. The terror in 

question takes place with or without weapons, and the individual who is exposed to terror 

fears for his life. The perpetuation of this terror by the legitimate power for many years causes 

the individual to not be able to tell his true thoughts even to his own children. 

While explaining sociological propaganda, Ellul talks about collective hysteria in the context 

of McCarthyism (Ellul, 1965, p. 68). Indeed, as a result of our observations, we can observe 

that collective hysteria revolts from time to time within the scope of sociological propaganda. 

Some sources call it the great psychosis (Harding, 1920). However, we do not come across 

this notion very often in modern studies. 

Especially during the war and immediately after the war, people are more likely to fall into 

political hysteria. In situations that are difficult to control, the state of paranoia increases and 

everyone begins to doubt each other. In this context, different ideas at the individual level that 

do not conform to the collective ideology are excluded and seen as evil. Therefore, the 

accusation "You are a traitor!" is observed more during and immediately after the war. 

It is one of the characteristics of collective hysteria that individuals who do not conform to the 

collective idea are suppressed and a large part of the society speaks with the same accent. In 

these situations, almost everyone behaves in a way that repeats each other. This massiveness 

allows the masses to be easily managed and provoked from the same center with the use of 

internet trolling and similar techniques in the contemporary period. It is possible to consider 

what happened in Azerbaijan during and immediately after the Karabakh War II as an 

example of collective hysteria. 

In the Example of “Motherland” and “Martyrdom” 

We have to discuss some of the features that Ellul put forward regarding sociological 

propaganda. That is to say, Ellul affirms that sociological propaganda rises up spontaneously 
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and by itself (Ellul, 1965, p. 64). At this point, we have to say that we do not partially agree 

with Ellul. Sociological propaganda, as he himself stated, is a very broad notion and covers a 

very wide spectrum. Therefore, we can claim that sociological propaganda has many different 

types of examples in itself. Some of them are motherland and martyrdom, which is popular in 

geographies such as Turkey and Azerbaijan. It is doubtful that the sociological propaganda on 

the motherland and martyrdom were created by itself without being aware of it. Because, 

although natural conditions have effects on it, it is obvious that it has been governed by a 

certain political or semi-political center from the very beginning. When we discuss about 

natural conditions, we mean the self-preservation of the community, and consequently the 

instinct of self-defense. Therefore, the emergence of motherland propaganda at first may 

seem at first glance to be the result of a very natural process. However, the fact that it is 

developed and systematized with the influence of religious beliefs shows that it did not 

develop spontaneously. 

To give an example, the word martyr (Tur. şehit / Aze. şəhid), which means a person who 

sacrificed himself for the sake of the homeland in the geographies of Turkey and Azerbaijan, 

is of Islamic origin. Islam gives the name of martyrs to those who have sacrificed their lives 

for the continuation, salvation and spread of the religion (Atar, 2010). Throughout history, in 

many Muslim countries, as well as in Azerbaijan and Turkey, the word martyr has been taken 

out of the religious context and inserted into the patriotic context (Turabov, 2022). Following 

this, the concepts of martyr and martyrdom were glorified by patriotic propaganda by using 

the techniques of religious propaganda. New features have been added to these concepts, and 

these newly added features have resulted in people being encouraged to become martyrs. 

New features added to the concept of martyr and martyrdom are symbolized by some slogans. 

For example, “Martyrs do not die!”, “Martyrs are in the most magnificent corner of heaven!”, 

“The blood of a martyr is a cure!” and etc. slogans (Nəsibov, 2016) have arisen from the use 

of patriotic propaganda and religious propaganda wihtin the same frame. The belief that 

martyrs are rewarded with various blessings and beauties after they die, trying to keep the 

name of the martyr high in the society, as well as keeping the respect of the martyr's family 

and relatives high in the society are some practices that inspire people to martyr themselves. 

However, gradually these words were separated from the religious context and connected to 

the patriotic context, causing even non-believers to cling to these concepts. For instance, 

today's Azerbaijan has an atheism rate of 64 percent (World Population Review, 2022). With 

this indicator, Azerbaijan is one of the most irreligious countries in Europe. However, it is 

also one of the societies in which the concepts of martyr and martyrdom are exalted the most. 

Is the exaltation of the concept of martyrdom a natural process that develops completely by 

itself, or is there a developmental process directed by certain political centers? In order for 

this to be understood, we need to perceive in whose interest it is to exalt martyrdom. For 

instance, in whose interest is it that people in Azerbaijan easily sacrifice their own lives so 

that they can be called martyrs? The answer is simple: the power. While saying the power 

here, we are not talking only about the Aliyev government. If another political power were in 

power, the same situation would still be in question. Because in any situation of war, the 

institution responsible for mobilizing people to fight is the government. As a matter of fact, it 

is in the interest of the Azerbaijani government that the martyrdom is exalted and people 

easily sacrifice their lives for this title. Therefore, it is possible that the sociological 

propaganda carried out in this process will be managed by one or more political (ideological) 

centers, and even if not, it will be affected. This means that sociological propaganda is not 

always a spontaneous type of propaganda. Of course, more data research is needed to explain 

whether sociological propaganda develops spontaneously in most or in few cases. But at least 

we can observe that this is not always the case. 
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It may be true that the concrete techniques applied during sociological propaganda were not 

governed from the same center and emerged spontaneously. But in general, it is obvious that 

the propaganda should have a mastermind. For instance, the form of celebration in the figures 

below got very common in the celebration of November 8 Victory Day in Azerbaijan (2022).  

 

Figure 1. A Visual from Victory Day Celebrations in Azerbaijan 

Source: İşıqlı Həyat. Zəfər Günü ilə bağlı uşaq bağçasındakı bu görüntülər hiddətlə 

qarşılandı. YouTube [Online] https://www.youtube.com/watch?v=GR84D62bQ38  

 

Getting kids ready to impersonate wounded soldiers and displaying it publicly may at first 

glance seem like a form of celebration created with the imagination of any kindergarten 

administrator or teacher. However, the fact that many kindergartens and primary schools 

celebrate the Victory Day in the same way, as well as the fact that there is a strong 

hierarchical authority in all areas of social life in Azerbaijan, gives us grounds to think that 

these celebrations were not held spontaneously. What is meant by the existence of a strong 

hierarchical authority in all areas of social life here is that initiatives from below at all levels 

of the educational field in Azerbaijan cannot be realized without the approval of the upper 

positions. In other words, even if it is the idea of any kindergarten teacher to celebrate the 

Victory Day in the same way, he/she has to tell the idea to the kindergarten principal first. The 

kindergarten principal has to forward it to the ministry of education, and the Ministry of 

Education to Executive Office of the President. After the approval of Executive Office of the 

President, this approval gradually reaches the bottom and it is determined that the celebrations 

will take place in this way. If the idea is appreciated, recommendations are made to other 

kindergartens to celebrate the Victory Day in the same way. As a matter of fact, a Victory 

Day celebration, which at first glance seems like only a kindergarten teacher's idea, can 

actually be a component of comprehensive sociological propaganda. 

Because, to reference to Ellul, the goal of sociological propaganda is to put the whole or at 

least a large part of the society into the same pattern (Ellul, 1965, p. 62). Hence, such 

practices can be accounted as an example of a sociological propaganda. However, we see that 

these are not the examples of the individual or any social group level that always develop at 

all, but the mechanisms that are controlled at the government level. 

Another example that sociological propaganda does not always develop spontaneously is the 

Azerbaijani movies made after the Karabakh War I. Many movies such as “We will be back! 
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(Biz qayıdacağıq!)”, “Unfired bullets (Atılmamış güllələr)”, “Hail (Dolu)”, “Khoja (Xoca)”, 

“Vandalism (Vandalizm)”, “Memory (Yaddaş)” etc. on the Karabakh theme were shot 

between 1995 and 2020. In these films, the Karabakh war is displayed, the drama experienced 

by the Azeris during the Karabakh war is shown, the effects of the war are sentimentally 

expressed, and theme of the hatred of the Armenians against the Azeris is widely handled. In 

addition, the Khojaly massacre that took place during the Karabakh war is widely featured in 

the movies, and the Armenians are portrayed like absolute brutal. Although each of them has 

different screenwriters, directors and producers, they have one point in common: they were all 

produced with the approval of the Azerbaijani government. In other words, most of the 

sociological propaganda in Azerbaijan takes place under the control of the government. 

“Motherland” and “Martyrdom” in the Context of War 
As we can understand from Ellul's narrative, sociological propaganda is applied at the whole 

society level without being limited to a certain time and a certain political campaign. In other 

words, sociological propaganda is not limited to a government or a political leader. In this 

context, it can continue for 50 years or 100 years. One of the most important reasons for this 

may be state interests. As we know, governments have contradictory policies that contrast 

with each other, and at the same time intersect with each other. Their intersecting policies are 

often matters of interests to each and of the entire state. For example, sociological propaganda 

such as motherland and martyrdom have been weakly or strongly applied during the period of 

all governments. Reason for this is that it is not known under which government the country 

will enter a possible war. And no matter under which government the country goes to war, the 

government must mobilize the masses for war. Of course, a current propaganda campaign is 

made for this mobilization. However, it is not possible to achieve success with a one-week, 

two-week or month-long propaganda on matters that are sensitive enough to concern people's 

lives. In order for the society to be prepared for this propaganda, a preconditioning, in other 

words, a pre-propaganda is required. In this context, this pre-propaganda that covers the 

whole society and continues for decades is called sociological propaganda. In other words, we 

see in a related way that sociological propaganda is a type of pre-propaganda. The main 

features that distinguish it from other types of pre-propaganda are its scope and time of 

spread. 

Based on Ellul's narrative, sociological propaganda has a wider scope than political 

propaganda. Thus, the main tools of political propaganda are the media and the press. Of 

course, pamphlets, brochures, and books can also be tools for political propaganda. It is 

possible to add internet sites and social media to these in today's world. However, the tools of 

sociological propaganda are almost everything that concerns social life. It also includes the 

tools of political propaganda, from the primary school curriculum to social media. 

Besides, another characteristics of sociological propaganda is that it is in the interest of more 

than one government. In the example we gave above, we see that in the condition of a war, all 

governments in power are interested in mobilizing the masses for war. Therefore, 

governments do not reject the pre-propaganda for a possible war by calling it "the policy of 

the power before us". On the contrary, governments maintain the same policy in this field in 

different intensities depending on their political ideologies. 

That's why it's so important to detect and struggle against any evil thought before it turns into 

pre-propaganda (Marlin, 2002, p. 36). Otherwise, after a while, this thought will take root in 

the minds and turn into a pre-propaganda and it will be almost impossible to scrape it from 

people's minds. 

Continuing from the example given above, motherland and martyrdom propagandas are very 

important for maintaining the country's regional and international position. When people 

sacrifice their lives and property in a war, they must believe that they are not doing it for the 

economic and political interests of any government. Otherwise, the public will rise up against 
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the war, an opposition will form and anti-war demonstrations will increase. For example, in 

2022, during Russia's military intervention in Ukraine, people's anti-war demonstrations in 

several parts of country can serve as an example to this situation (Guardian, 2022). In 

addition, the fact that after Putin's declaration of military mobilization to reinforce the Russian 

forces in Ukraine, the massive avoid of Russian men and deliberately mutilating themselves 

in order not to participate in the war (Barnes, 2022), shows that the sociological propaganda 

of the Russian state about motherland and martyrdom is weak. Of course, the problem here is 

not only in Russian propaganda. Many other reasons also have a great influence on this issue. 

Russia-Azerbaijan Comparison 

Explaining this situation through an example will help to understand the subject. Let's take 

AzTV (Public Television of Azerbaijan) as an example. According to the observed data, it is 

known that the majority of the public react differently to different contents of AzTV. 

Propaganda based on criticizing the situation in other countries in order to suggest that the 

economic and political stability in Azerbaijan is high is in some cases quite unsuccessful and 

in other cases successful. In other words, the public don't believe some of its content, and 

some do (Yeni Avaz TV, 2022). We can understand this through 5 examples in the table 

below. 

 

Table 1. Public Reaction to AzTV's Contents 

The Content The Reaction 

AzTV: The USA is collapsing! The general public does not believe it. 

AzTV: Germany is collapsing! The general public does not believe it. 

AzTV: France is collapsing! The general public does not believe it. 

AzTV: Armenia is collapsing! The general public believes it. 

AzTV: Iran is collapsing! The general public believes it. 

 

Looking at the causes for this, it is clear that the public no longer receives news from single-

centered sources, unlike the 20
th

 century. This significantly affects the success of the 

propaganda conducted. The news or comment seen in a source can be confirmed by some, if 

not all, of the people from other sources. For instance, this was not possible in the USSR. 

Citizens of the USSR did not have access to the materials of the press and media outlets of 

other countries (Roth-Ey & Zakharova, 2015). But in today's post-Soviet countries it is easily 

possible. 

The other cause is that it's easier for people to believe what they want to believe. Unlike the 

USA, Germany and France, Azeris want to believe that there is indeed a collapse in Armenia 

and Iran. Because unlike the first three samples, the processes in Armenia and Iran concern 

Azerbaijanis much more closely. 

Another important factor affecting the success of propaganda is the image and reliability of 

the communicator, that is, the source (Anık, 2000). The image of state television in 

Azerbaijan is quite low and its reliability by the public is minimal. Likewise, because 

Russians can confirm the news and comments of their own media outlets by other countries' 

media outlets via the internet, they can reveal that their media outlets lie to them on a 

significant level. Therefore, the image and credibility of their own media organizations is 

damaged in their vision. 

In addition, the claim that "Ukraine is ruled by the Nazis", presented by the Putin government 

as the main argument for the war (Rossoliński-Liebe & Willems, 2022), is not accepted by a 

large part of Russian society. The first reason for this is that people watch not only the 

Russian media, but also the world media. The second reason is that the Russians have very 

close cultural and economic relations with the Ukrainians (Borker, 2017). The most important 

factors underlying this are the geographical proximity of Russians and Ukrainians and their 
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being relative vicariants. The third reason is that sociological propaganda is not conducted or 

conducted at a low level. If the Russian government had reiterated that the Nazis ruled 

Ukraine at a certain level for a period of about 20-25 years and had it included in their 

educational curriculum, the Russians today would approach this claim differently. But in 

Russia, such a preliminary preparation has never been made. Besides, even anti-Ukrainian 

propaganda in Russia started after Ukraine's western integration accelerated in the 2010s. This 

short period of time is not enough for sociological propaganda to voluntarily mobilize people 

for the war. 

Sociological propaganda takes a little longer. If we give an example from the nearby 

geography, Azerbaijan can be discussed about. The opposite of the situation in Russia is 

observed in Azerbaijan. Anti-Armenian sociological propaganda has been carried out in 

Azerbaijan for about 30 years. This propaganda is applied in both the government-centered 

and opposition-centered press, educational curricula, conference and symposium materials, 

and all that may be the material of sociological propaganda. In addition, sociological 

propaganda of the war for justice was made regarding the Karabakh issue (Cəfərov, 2021). 

When the war started in 2020, current war propaganda was quickly imposed on the masses 

conditioned by pre-propagandas above. 

As a result, contrary to the situation in Russia, the people in Azerbaijan voluntarily 

participated in the war, let alone avoiding the war. Of course, there were anti-war ideas in 

Azerbaijan as well. However, these ideas, especially put forward by the representatives of 

leftist ideologies, were not popular with the society (Aghayev, 2022). In this context, unlike 

what we see in Russia, no demonstrations were held, on the contrary, a large part of the 

opposition even helped the government in the war in Azerbaijan. As we can see from these 

two examples, conducting sociological propaganda for many years is very important in order 

to mobilize the public in the situations such as war in a short time and without encountering 

resistance. 

“They are Demons!” 

In the context above, one of the most important techniques used by sociological propaganda is 

demonization. Especially in international and ethnic wars, the political leaders of the opposing 

side and sometimes the entire nation fighting on the opposing side are presented simply badly. 

This demonization helps make the effects of the political propaganda campaign during the 

military operations stronger. 

As we know, times of the military operations are a time when the public are less resistant to 

political propaganda and are open to persuasion. In these situations, more than ever, people 

want to believe more firmly in what they believe. As a result, they become vulnerable to 

manipulation (Anık, 2000, p. 113). Therefore, during the military operations, the intensity of 

political propaganda increases and the number of techniques used expands. And wartime 

propaganda is often more successful. One of the reasons for this is that people were exposed 

to certain sociological propaganda until the war. 

Proceeding from the context of the Azerbaijan-Armenian war, after the end of the Karabakh 

War I (1994), intense anti-Armenian sociological propaganda began in Azerbaijan. Likewise, 

sociological propaganda against Azerbaijan started in Armenia. And one of the main elements 

of these sociological propagandas that started in both countries has been the demonization of 

the opposite side (the enemy side, to put it in their own expressions). Armenians in Azerbaijan 

and Azeris in Armenia were presented to the masses in a purely bad image, purged of their 

good qualities. In these propaganda processes, the fact that both ethnicities are the people of 

the South Caucasus and that they have many similar features due to this geographical 

proximity were ignored. As a matter of fact, after nearly 30 years of sociological propaganda, 

it was not difficult to mobilize the masses for the war in both Armenia and Azerbaijan in the 

Karabakh War II. 
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According to Cengiz Anık, an observed political behavior, like other kinds of behavior, is the 

result of a specific process initiated by a specific cause (Anık, 2000, p. 71). When we look 

deeper in this context, the reason for the sociological propaganda applied for years in order to 

easily mobilize the masses in any potential Karabakh War II is that the conflict was not 

resolved with the Karabakh War I, on the contrary, it got into a dead end. 

“He is a Traitor!” 

In the example given above, it was mentioned that the motherland and martyrdom were used 

as sociological propaganda material. The opposite of this is also frequently observed situation. 

Besides creating a legitimacy to punish people, treason also causes society to consider this 

punishment ethically. It should be taken into consideration that each regime's approach to 

treason and traitor phenomena is different. This approach depends on the degree of paranoia 

of the regime, as well as what and how it sees itself as a threat. For instance, in the USSR, a 

soldier who was captured by the Nazis and held captive for many years was considered a 

traitor. Since this approach was imposed on society through sociological propaganda for 

many years, the public approach would not be good even to the family and relatives of that 

soldier who was captured by the Nazis (Wheatcroft, 2000). 

The reason for this is the effects of the Leninist propaganda that has been applied since the 

1920s and the Stalinist propaganda following the Leninist propaganda. Seeing opposition to 

the regime as treason, the communist leadership of the USSR could execute people with the 

stigma of traitor even in the slightest opposition to the regime. And these executions were 

justified by various propaganda campaigns. As a result, there was no negative reaction or 

resistance to the executions in question in the society (Aksakal, 2009). The same stigma can 

be observed in the post-Soviet countries such as Russia, Azerbaijan, Armenia, which are the 

heirs of the USSR. Although arrests and executions are not so easy today, it is still easy to be 

stigmatized by society. 

From Communism to Current Political Culture 

In the context of what has been said above, if we give an example from Azerbaijan, which is a 

post-Soviet country, we can say that the electoral culture has just begun to form in the 

country, even among politicians. When we look deeper the reasons why the election culture 

and in general the political culture in Azerbaijan are apolitical and pacifist, we see the 

sociological propaganda that has been going on for many years: Azerbaijan was ruled by 

khanates, which were small feudal states, in the early 1800s. Since 1828, it began to be ruled 

by tsarist Russia (Şükürov, 2012). And it did not meet any democratic values until 1918. By 

the intellectuals who came to capitalist Baku, one of the oil centers of the world, from various 

parts of Russia in the early 1900s, and Azerbaijani intellectuals who were educated in Russia 

and returned to Azerbaijan, ideological orientations began to form in Baku. And ideologies 

began to be transferred from the intellectuals to the masses through the press (Jabarov, 

Sociology of Russophilia in Azerbaijan, 2022). Its effects were felt during the First Republic 

period. With the disintegration of the Russian Empire, a democratic republic was established 

in Azerbaijan, as in other South Caucasus countries, in 1918, and the governments of this 

republic succeeded in reinforcing the democratic values in the country and spreading the 

electoral culture at the societal level (Jabarov & Jahangirli, 2022). However, the re-occupation 

of the country by the Russian state in 1920 convicted Azerbaijan to live under the communist 

regime for 71 years. In Azerbaijan, which gained its independence from the soviets in 1991, 

the democratic spirit prevailed for a short period of time, and the electoral culture began to 

develop. During this period, people began to move away from apolitical and pacifist behavior. 

However, in this period, the democratic regime in Azerbaijan did not last long due to the 

regional and international problems of the state, as well as the effects of political-military 

chaos and economic instability within the country. In the first years when Heydar Aliyev, 

former soviet official, came to power, there was still a certain level of ground for the 
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development of democracy in the country. However, the money that Baku earned from oil 

created income inequality. This income inequality combined with monopoly has resulted in 

the consolidation of almost all economic wealth in Azerbaijan. As a result, the balance of 

power between the opposition and the government has tilted tremendously to the 

government's side. Subsequently, the unification of power in one hand created an 

authoritarian order in Azerbaijan, as in any other country. This, in turn, deeply affected the 

electoral culture in the country and helped de-politicize the political culture again (BTI, 

2022). 

From the historical dynamics above, it is understood that in the 200 years from 1820 to 2020, 

Azerbaijan only met with a democratic environment for 4-5 years in sum. This information 

helps us to understand the political culture in Azerbaijan today.  

In the USSR period, the administration of the country not by a leader elected by the people, 

but only by a leader elected by the senior executives of the Communist Party in a closed 

environment, did not disturb most of the society (Sleptcov, 2022). This culture prevailed in 

the USSR for 70 years. As a result, the electoral frauds announced by international 

organizations in Azerbaijan, a post-Soviet country, in other words, the fact that the people do 

not actually elect the government of the country does not disturb the majority of the people. 

From this point, we can observe how sociological propaganda can shape the society in 70-100 

years. 

As can be seen from the examples given, political propaganda is applied in order to change 

the opinion of the society around a certain issue. Sociological propaganda, on the other hand, 

is applied to transform/change/create/destroy some important codes of culture. Different 

governments are in conflict on political propaganda, but governments generally agree on 

sociological propaganda. In this context, it can easily be said that sociological propaganda is 

closely related to the political culture and political traditions of the society. 

There is a widespread discourse in political culturology: does the political culture of the 

society determine the type of power or does the type of power determine the political culture 

of the society? The answer is usually that this interaction is cyclical (Abdullayeva, 2020). In 

other words, both the culture of the society determines the type of power and the type of 

power determines the political culture of the society sequentially. Therefore, a change in 

power in a country does not mean that the political culture of the society has changed. Thus, 

as long as the political culture in a country does not change, leaving an authoritarian regime 

will result in another authoritarian regime coming to power. However, the change in political 

culture will necessarily result in a change in the type of power. In any case, a government that 

is brought to power by the society that is the representative of a certain political culture will 

try to transform the whole society in accordance with its own political worldview. In this 

process, the propaganda conducted by the government is sociological propaganda. 

Horizontal Characteristic of Sociological Propaganda 

Ellul associates sociological propaganda with another concept he put forward: horizontal 

propaganda (Ellul, 1965, p. 65). According to Ellul, sociological propaganda generally 

spreads horizontally. Indeed, from our observations, it emerges that horizontal propaganda is 

both wider in scope and more permanent than vertical propaganda. The effects of face-to-face 

propaganda are enormous, especially in regions where the media is not watched much or 

access quality to the Internet is low. While talking about face-to-face propaganda, we do not 

mean the propaganda made by the members of any political party sent to the regions. Because 

people, in particular cases, listen to and trust more what their neighbors, relatives, mentors 

say, than the words of any propagandist of any political party. Therefore, horizontally applied 

sociological propaganda can be really effective. Here again, a relatively example from 

autocratic orders should be given. Because political systems in which people are observed as 

apolitical or pacifist are usually authoritarian and totalitarian systems. Since political 
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participation and political entrepreneurship are minimal in autocratic orders, people's 

opportunities to realize themselves in the political spectrum are quite low. Therefore, 

sociological propaganda helps them realize themselves in socio-cultural and socio-political 

fields. 

In this situation, people do not see themselves as a part of politics (so they do not feel 

worried), and they try to make their political-cultural ideas accepted by more people. Because 

when we look deep the horizontal level, people think that they are right and do not account 

the spread of right ideas as propaganda. Since propaganda is understood in a negative way in 

today's world, it is always the opposite side that makes propaganda in people's minds, not 

themselves. For example, in the context of the capitalism-socialism conflict, socialists claim 

that "we are telling the truth, capitalists are making propaganda". Likewise, the capitalists 

claim that "we are telling the truth, the socialists are making propaganda". As we have seen, 

in situations that fit this model, people think that they are simply telling the truth, and that 

those who disagree with them and especially those who are against them are making 

propaganda. 

In this context, during horizontally applied sociological propaganda, individuals do not realize 

that they are making propaganda, and they are making effective propaganda. The propaganda 

made here is not just propaganda for other people, they are also making propaganda for 

themselves. When they talk to other individuals and try to persuade them, their own opinions 

are reinforced because of repeating in their minds. Therefore while they try to persuade 

others, they are trying to convince themselves more powerfully in the same way. 

CONCLUSION 

In our study, we discussed Ellul's sociological propaganda phenomenon extensively with 

detailed examples. What the French sociologist said about the characteristics of sociological 

propaganda has been largely proved by our examples. However, there were some points 

where we partly disagreed with Ellul in some minor details. These are mainly sections about 

the spontaneous rising up of propaganda and the must to be gentle. In particular, we explained 

that sociological propaganda and political propaganda from the USSR were mixed with each 

other and were not gentle at all. Ellul, in his book Propaganda, gives an example of the 

perceptions of good and bad in the American way of thinking, giving the example of 

"anything un-American is evil" in the minds of Americans. In our study, we can see that this 

is present in different cultures. For example, we easily realize that the perception of "anything 

un-communist is evil" can occur in the minds of the citizens of the USSR. Ellul usually gives 

examples from the USA when explaining sociological propaganda. On the other hand, in our 

study, we gave examples from the USSR and the post-Soviet country, Azerbaijan. 

A sufficiently large part of our study was about the use of the concepts of motherland and 

martyrdom in the context of sociological propaganda. According to the result of our 

discussion, it is very effective to use these concepts as sociological propaganda in terms of 

easily mobilizing the masses in wartime. 
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ABSTRACT 

This study examined econometric investigation of Cattle marketing in Wudil cattle market. 

Wudil local government was purposively selected based on the high concentration of cattle 

marketers. Primary data were collected through a well structured questionnaire, a total of one 

hundred thirty five (135) Buyers were selected using systematic sampling by truncation on 

weekly basis for period of 7 weeks. Descriptive statistics, ginni co-efficient, multiple 

regressions model was employed to analyze the collected data.  The result shows that cattle 

buyers fall within the age range of 22-76 years and the majority 32.60% of the cattle buyers 

are within age group of 33-43 years, it was discovered 99% of the respondent were male. 

Ginni co-efficient model shown that the markets structure were competitive with low Ginni 

co-efficient of 0.413.The regression results indicate that price, sex, height, color of the ear 

,shape of the cattle face and type of horn were the factor that influenced the buyer’s 

preference.The major constraints identified were price determination because value of an 

animal is determined by visual and tactile examination.  

Keywords: Econometric, Cattle Prices, Market structure, and Multiple regression  

 

INTRODUCTION 

The econometric investigation of cattle marketing is essential to scholastics, policymakers, 

and cattle marketers for a few reasons. To begin with, the forecast of cattle marketing which 

is a basic to financial specialists since it encourages marketters make sane portfolio hazard 

broadening, chance decrease, and the board choices. Marketing is fundamentally critical to 

financial operators since it speaks to a proportion of hazard presentation in their ventures. 

Second, an unpredictable financial exchange is a temperamental securities exchange. Also, an 

unsteady securities exchange is a genuine worry of policymakers on the grounds that the 

shakiness of the financial exchange impacts the U.S. economy contrarily (Greenspan, Alan 

(1997).  

Cattle marketing it embraces the activities engaged in order to satisfy the economic needs and 

wants of the people. With these perspectives, cattle marketing can be said to be the 

performance of all business activities which direct the smooth flow of cattle between 

breeders, fatteners, sellers and consumers so as to accomplish the producer’s objectives. 

Marketing is a function of so many factors among which include; pricing, transportation, 

financing and risk bearing (Rewoldt ,1977). Marketing is part and parcel of the production 

process. It supplements production in that it makes what is produced available to consumers 

and other users at the time, place and form required irrespective of the distance between them 

and the producers (Olukosi et al., 2007). 

Marketing, as a concept, is based on two fundamental beliefs (Stanton, 1981): all activities of 

a firm (or producer), including planning, operations and policies, should be oriented towards 
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the consumers (or customers); and profitable sales volume should be the goal of every firm. 

Consequently, as the firm's activities should be devoted to determining what the consumers' 

wants are and to satisfying these wants while still making a reasonable level of profit. In the 

case of livestock producers, especially if they are smallholders, the public sector has a role to 

play in advising the farmers on what products are in demand and in assisting them to develop 

and promote consumption of new livestock-based products whenever feasible.  

Because of its strategic role in economic development, marketing development has come to 

be accepted as a complementary activity to production development. Hence marketing may be 

viewed as a social and managerial process through which individuals and groups obtain what 

they need and want by creating and exchanging products of value with each other. Marketing 

management can then be viewed as the process of planning and executing the conception, 

pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that 

satisfy individual and organizational objectives. The process thus involves analysis, planning, 

implementation and control, covering not only physical goods and services but also ideas. 

This rests squarely on the notion of exchange in which the goal is to produce satisfaction for 

the parties involved (Kotler, 1988). 

Cattle are found throughout Nigeria but are commonest in the Northern part of the country. 

Seasonal transhumance does take place but to a limited extend. Almost half the total cattle 

population is permanently resident in the sub-humid zone, White Fulani, Sokoto Gudali and 

Red Bororo are the common cattle in North-east geopolitical zone of the country (Idris, 

2008).The predominant cattle production system in Nigeria is the extensive free range grazing 

practiced by the nomadic and semi-nomadic pastorals. Over 80% of cattle production in 

Nigeria is managed by the traditional Fulani who depend mainly on the natural range to raise 

their animals (Adamu, 1992) under this system, production is concentrated only in the 

savannah zones of the northern part of the country due to absence of tsetse fly infestation. 

Kano as a centre of commerce, there are two main international cattle market such as Wudil 

and Dambatta in Kano state for marketing of cattle, as a result of this many people in the state 

engaged in marketing of cattle to earn their income for better life. Wudil local government 

area has a cattle market which gives an opportunity to the people of Wudil to engage in 

marketing of cattle to improve their standard of living. The study aimed to improve 

profitability of cattle marketing in Wudil local government of Kano state. In view of this, the 

research intends to answer the following questions: 

 

i. What are the socio-economic characteristics of cattle consumers in the study area? 

ii. What are the structures of cattle market in the study area? 

iii. What are the effects of cattle breed socio economic characteristics that influence 

consumer’s choice of breeds? 

iv. What are the major constraints affecting consumer in the study area? 

 

METHODOLOGY 

Study Area 
This study was conducted at Wudil cattle market in wudil local government area, Kano state, 

Nigeria. Wudil local government is on the plain of Kano south zone. Wudil is located on 

latitude 12
o
11 and 12

o
11E and longitude 7

o 
38 and 8

o
38N (Nipost 2009).Its bordered by 

Warawa to the north and west, Gaya to the east, Albasu and Garko to the south. In 2019 

census projection put the population area at 719,140 with an estimated land of 362km
2  

Wudil 

town is strategically located on river.  

Method of Data Collection and Sampling Techniques 
Primary data was used for the study. The data was collected with aid of structured 

questionnaire which administered randomly to selected respondent Wudil cattle market (Kara) 
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was purposely selected as sample market based on high intensity and concentration cattle 

marketers and because it’s the only market that sales cattle in Wudil local government. 

Twenty (20) cattle buyers were selected on weekly basis using systematic sampling by a 

truncation for a period of 7 weeks. Thus the study selected one hundred thirty five (135) cattle 

buyers.  

Tools of Data Analysis 

Descriptive statistics such as percentage, frequency and bar chart was used to analyze socio-

economic characteristics and constraints militating against marketing inferential statistic such 

as Gini co-efficient, multiple regression model was employed to examined market structure, 

effects of cattle breed socio economic characteristics that influence consumer’s choice of 

breeds respectively.  

RESULTS AND DISCUSSION 

 Socio-economic characteristics of the cattle buyers 

Socio-economic variables are important human attributes that enhance the efficiency of 

farmers, consumers and marketers of agricultural produce in their business (shu’aib, 2009)   

Age of the cattle buyers 
The socio-economic characteristics of the respondents are presented in table 1 age is the years 

of the life of the respondents from birth to the time of survey. The result in Table 1 revealed 

that,  adult people of ages 33-43 have the highest percentage (32.60%) followed by 44-54 

years (20.70%)  and the least percentage (11.10%) goes to young people of 22-32 years. Age 

and dynamism considerably contribute too many of qualities associated with adult people as 

their active involvement in community development, higher social propensity, faster reaction 

time and proneness to innovation (Adesope, 2007). 

Household size of the cattle buyers 

This is the number of people living together under the same roof and sharing the same source 

of food. From the result obtained below in table 1, majority  (47.6%) of the cattle buyers have 

household size between 1-5  while the (18.1%) of the respondents have household size 

between 11-15 person as their dependant, and 8.6% of the respondent have household size 

between 21-27  dependants and 26 to above have small percentage of (3.00%) 

 
Table 1: Distribution of Age and Household Size of the Respondents 

  Variable  Frequency Percentage (%) 

Age (years) 

22-32 

33-43 

44-54 

55-65 

66-76 

Total 

Household size 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-25 

26-above 

Total  

 

15 

44 

28 

27 

21 

135 

 

23 

55 

33 

12 

8 

4 

135 

 

11.10 

32.60 

20.70 

20.00 

15.60 

100.00 

 

17.00 

40.70 

24.40 

8.90 

5.90 

3.00 

100 

Source: field survey, 2020 

 

Gender of the cattle buyers 

Gender represent the sex of the respondent, weather a respondent is male or female. The area 

by nature of their culture and religious restriction found the purchase to be gender biased as it 
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mostly done by the male. It was found from the survey that, most of the respondents (99.30%) 

were male, which means most of the cattle marketing were dominated by male. This could be 

attributed to the physical hardship involved in cattle marketing. This corroborates the finding 

of Adamu (2010) which states that, socio-cultural features of the study area restrict women 

from outdoor activities. 

Marital Status of the Respondents 

Marital status this is the weather the respondents is married, divorced, widowed or single. 

Table 2 below revealed that 95.60% were married, 3% were single and 1.50% was widowed. 

UN (1973) found that, different ethno-religious groups continue to attach prestige to marriage 

as an indicator of social responsibility, trust and achievement. This is a typical of northern 

community set up within which people marry early and this act shows responsibility and 

respect for religion. Marriage makes an individual more responsible and takes relatively 

technical decisions are more accurately (Mustapha, 2010) the study area reverse the institution 

of marriage so much that the married people are viewed as more responsible and more 

gentlemanly. 

Educational Level of the respondents 

The analysis of level education in table 1 below shows that, religious (Islamic) education has 

the highest percentage (29.60%) followed by primary education with percentage of  (23.70%) 

then adult education (23%) while tertiary has the least percentage of (9.60%). This is the 

indicator of the ability of the individual to read or write in a formal and the informal way. An 

individual level of education is usually enhancing his social and economic decisions 

favorably, as he has the capacity to judge and make decision objectively. 

Buyer Category of the respondents 

This explains level of the respondents in the business. Result from table 2 below revealed that, 

(51.10%) of the respondents were medium scale buyer followed by small scale buyer with 

(25.20%) was large scale buyers were the least (23.70%). 

 

 

 
Table 2: Distribution of the Respondents Based on Gender, Marital Status, Educational Level and 

Buyer Category 

Variable  Frequency Percentage (%) 

Gender  

Male 

Female 

Total 

Marital Status 

Single  

Married 

Widowed 

Total     

Educational Level 

Qur’anic 

Adult education 

Primary 

Secondary 

Tertiary 

Total  

 

Buyer Category 

Small 

Medium 

   

134 

1 

135 

 

4 

129 

2 

135 

 

40 

31 

32 

19 

13 

135 

 

 

34 

69 

 

99.3 

0.7 

100 

 

3.00 

95.60 

1.5 

100.00 

 

29.60 

23.00 

23.70 

14.10  

9.60 

100.00 

 

 

25.20 

51.10 
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Large 

Total 

 

 

32 

135 

23.7 

100. 

Source: field survey, 2020 

 

Distribution of Cattle Buyers to Determine Market Structure in Wudil Market  

The result as presented in table 3 below shows that, the estimated Ginni-cofficient for cattle 

buyers was 0.413 (41.3%). This figure suggested that, there is high level of inequality among 

the buyers. Therefore empirical result revealed that, the cattle market was competitive 

behavior in the market structure of the cattle market in the study area. This is in accordance 

with finding of Gebregziabher (2010) stated there is relative high level of inequality in the 

sale revenue of respondents and consequently high level of concentration and result is a 

reflection of the inefficiency in the market structure. 

 
Table 3: Distribution of Cattle Buyers to Determine Market Structure in Wudil Market 

Purchase                    

Range 

Frequency Prop of 

buyers 

Cumm. 

Frequency 

Cumm. 

Prop of 

buyers 

Total 

purchase 

Prop of 

purchase 

Cumm. 

prop 

XY 

70000-

127000 

127001-

185000 

185001-

243000 

243001-

301000 

301001-

359000 

 

Total        

23 

60 

44 

4 

4 

 

135 

0.170 

0.444 

0.326 

0.030 

0.030 

 

1 

23 

83 

127 

131 

135 

 

0.170 

0.614 

0.940 

0.970 

1.000 

 

 

2,315,000 

9,351,000 

9,188,000 

1,051,000 

1,395,000 

 

23,300,000 

0.10 

0.40 

0.39 

0.05 

0.06 

 

  1 

0.10 

0.50 

0.89 

0.94 

1 

0.017 

0.222 

0.290 

0.028 

0.030 

 

0.587 

Source: field survey, 2020 

Mean of the purchase= ₦ 1, 848, 60 

Ginni Co-efficient= 1- ∑XY 

Ginni Co-efficient = 1-0.587 

G.C = 0.413 
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Multiple Linear Regression Model Which Estimated the Characteristics of Cattle That Influences 

Buyer’s Choice of Cattle Breed in Wudil Cattle Market 

From the table 4, the regression result showed significant buyers preference levels for body size and cattle 

height  were statistically significant at (p< 0.01), cattle sex,  tail type and face type were statistically 

significant at (p< 0.1) and skin color, ear color, ear type  and horn type were not statistically significant. 

This means buyers were not sensitive to them. 

 

Table 4: Results of Multiple Linear Regression Model  

Variable name Estimated value Standard error t- value  Significant level 

(constant) 

Cattle sex 

Body size 

Skin color 

Ear color 

Ear type 

Tail type 

Face type 

Horn type 

Cattle height 

 

-0.717 

-0.370 

0.625 

0.046 

0.007 

-0.072 

-0.124 

0.118 

0.077 

1.167 

0.554 

0.129 

0.113 

0.057 

0.056 

0.140 

0.160 

0.145 

0.137 

0.322 

 

-1.293 

-0.283 

5.546 

0.802 

0.123 

-0.510 

-0.775 

0.819 

0.565 

3.621 

0.198
 

0.778
* 

0.000*** 

0.424
NS 

0.902
NS

 

0.611
NS

 

0.440
*
 

0.414
*
 

0.573
NS

 

0.000*** 

 
 

Source: field survey, 2020 

R-square= 0.596 

R-square adjusted= 0.567 

*** significant at 1% (p< 0.01), ** significant at 5% (p<0.05)  * significant at 10% (p<0.10)  

 

 

Major Challenges Faced by Cattle Buyers in the Study Area  

The marketing of agricultural products including livestock have various problems. Over the 

years agricultural marketing has not received the type of attention accorded in agricultural 

production. The result  in table 6 indicated that major problems plaguing the buyers of cattle 

in the study were price determination with (33.30%), followed by middlemen challenge 

(23.70%) in which they tend to exploit them by beating their hands down when it comes to 

bargaining the animal, while (21.50%) complained low capital to inject the business. Other 

problems were insecurity faced by buyers and sellers with (7.40%), lack of infrastructural 
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facilities with (5.20%), high revenue pay with (3.00%) and others problems with (5.90%)

 
Fig. 1: constraints against cattle buyers 

Source: field survey, 2020 

     

Conclusion 

Based on the finding of this research it concluded that, cattle marketing in the study area were 

male oriented business and most of the men involved were young men indicating that there 

was less participation in the venture by elders. The structure of the market based on criteria 

laid was to be carcass quality (big size cattle), sex (male cattle), short horn cattle, height and 

length of cattle. Meaning as people found out the price and carcass size is okay and they are 

convinced there is nutritional benefit in the cattle then they can buy it. Constraint to the 

business includes middlemen challenges, insufficient capital, lack of social amenities within 

the market and lack of standard unit of measurement. 
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ABSTRACT 

The study examined land use/land cover changes around Murtala Muhammed International 

Airport. It adopted a cross-sectional research design. Data collection was through aerial map, 

ground truthing data, updated thematic land use maps, and Global Positioning Systems (GPS) 

reference data. The land cover image classifications for thirty-six (36) years were generated 

and obtained at three variations between 1984, 2002 and 2020. The 1984 ETM+, 2002 

Landsat TM+ image, and 2020 Landsat TM+ image obtained were classified. Also, Spatio-

temporal change detection Analysis was done, while a (5) buffer analysis was used to 

determine the impact scopes of airports on land use land cover change. Deploying a five (5) 

land use land cover classification, the findings revealed that the airport location impacted 

significantly more on built-up area than any other classification in the study area. With an 

area coverage of 105.8253km
2
 (28.73%) built-up area in 1984, it increased to 194.5778 km

2 

(52.82%) built-up area in year 2000 and consequently 226.2811 km
2
 (61.42%) with a 

percentage increase of 113.85 (120.4558km
2
) between 1984 and 2020. The study also shows 

that the percentage rate of built-up areas between 1984 and 2000 was 24.09% signifying that 

the airport was a pull factor and a growth pole to land use development around the airport. 

Keywords: Land-use, Land-cover, Airport location, Geographic Information System (GIS)   
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ÖZET         

Verimli beslenme yaşam kalitesinin önemli kriterlerinden biri olduğu için onun ihmali kişinin 

sağlık durumuna, fiziksel gelişimine ve vücudun tüm fonksiyonel faaliyyetlerine yansır. Belli 

bir düzenle beslenmek verimli beslenmenin temel gereksinimlerinden biridir. Beslenme 

düzeni derken, kişinin günlük yiyecek listesinin günün farklı zamanlarına verimli bir şekilde 

dağıtılması, her gün aynı saatlerde alımı, öğünler arasındakı zaman aralığı, tek tip beslenme 

vs. talepler anlaşılır. İnsanların mesleki faaliyetleri, yaşları, vücudun fiziolojik durumu 

dikkate alınmakla farklı beslenme rejimleri gecerlidir. Örneğin zihinsel çalışma yapan 18-20 

yaşındakı gençlerin besin alımının optimal frekansı 3-4 defadan az olmamalıdır. Mevcut 

çalışmada tıp üniversitesi öğrencilerinin beslenme oranı anket yöntemi  kullanılarak  yapılan 

araştırmadan elde edilen sonuçlarla  yansıtılmışdır. Araştırmalara tıp üniversitesinin farklı 

fakultelerinin  her iki cinsiyyetten olan  328 kişi olmakla ikinci sınıf öğrencileri katılmışdır. 

Tesbitimize göre öğrencilerin %75'inin besin alım sıklığı günde 2-3 defadan fazla olmadığı 

için etkili sayılmıyor, erkek ve kız öğrenciler arasında önemli bir fark gözlenmedi (erkekler – 

% 76,66±0,71; kızlar – % 75,47±0,54; p>0,05). Geride kalan öğrencilerin % 2,51'i gün 

boyunca sadece 1 kez ve %21,50'si ise 4 ve ya daha fazla kez yemek yiyor. 

Erkek ve kız öğrenciler arasında kahvaltı yapma sayısı da farklıdır. Şöyle ki, öğrenci kızların 

% 46,54'ü düzenli olarak kahvaltı yaptığı halde, erkeklerin sadece %35,83'ü okuldan önce 

kahvaltı yapıyor. Aynı zamanda erkek öğrencilerin %38,33'ü düzenli olarak, %25,83'ü 

tamamen kahvaltı yapmamaktadır. 

Kahvaltıdan farklı olarak öğrencilerin %91,39±0,34'u (%92,50±0,79 erkek, % 90,56±0,59'sı 

kız öğrenci olmakla) öğle yemeyini düzenli yediklerini belirtmişler. Öğle yemeyi dersler arası 

mola zamanına denk geldiğinden öğrencilerin büyük bir kısmı (%65,59±0,28) her gün hazır 

yiyecekleri tercih ediyorlar. 

Belirtmeliyiz ki, öğrencilerin verimsiz beslenmesi aynı zamanda  belirli, sabit bir gıda alımı 

süresinin olmaması, yalnızca %36 – 47'nin kahvaltı yapması, büyük bir kısmının (%65,59) 

her gün hazır yiyecekleri tercih etmesi, tek tip beslenme, bazı gıda ürünlerinin listede 

olmaması vs. ile alakalıdır. Böylece muayene edilen öğrencilerin %65-75'nin beslenmesinin 

verimli beslenme düzeninin taleplerine tam olarak uymaması nedeniyle hijyenik olarak 

yetersiz beslenme gibi tanımlana bilir.  

Anahtar kelimeler: Öğrenciler, beslenme oranı, verimsiz beslenme 
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SUMMARY 

It is known that one of the main requirements for effective nutrition is food regimen. There 

are different nutrition regimes, taking into account people's professional activity, exercise, 

age, and physiological state of the body. In the current material, 328 second-year students of 

both gender of different faculties of the university were involved in the questionnaire survey 

method of the nutritional regime of the students of the medical university. 

It was determined that 75% of students do not eat more than 2-3 times a day, so it is not 

considered effective, and there are no noticeable differences between boys and girls (boys - 

76.66±0.71%; girls - 75, 47±0.54%; p>0.05). 2.51% of the remaining students eat only 1 time 

a day, and 21.50% eat 4 or more times a day. The ineffectiveness of the students' nutrition is 

also due to the lack of a specific, fixed time of food intake, the preference for "dry" (lunch) 

meals every day, the monotony of the ration, the lack of some food products in the ration, 

including milk and milk products, fish and other sea products. Among other reasons 

(attendance at classes, social work, extracurricular activities, etc.), students also note the 

absence of a specific, fixed time for eating. 

Thus, the nutrition of 65-75% of the examined students is characterized as hygienically 

inadequate nutrition because it does not fully meet the requirements of an effective nutrition 

regime. 

Key wods: students, food regime,malnutrition. 
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ABSTRACT 

This paper discusses the compressive strength of graphene nano platelets and nano alumina 

filled epoxy hybrid nano composites. The composites were investigated for 1% weight 

percentage of nano filler material (graphene and nano alumina). The morphology of the 

graphene was analysed with scanning electron microscopy (SEM). The results are found that, 

when the filler contributes increases and also increases the compressive strength and 

compressive modulus up to certain weight percentages. The results showed that the 

compressive strength and compressive modulus value for the combined particle loading of 0.2 

weight percentage of graphene nano platelets and 0.8 weight percentage of nano alumina into 

the epoxy matrix were increased to 67.5% and 20.51% when compared with neat epoxy and 

another hybrid nanocomposites. In general, these prepared hybrid nanocomposites are suitable 

to be used as parent material in electrical and electronic packaging applications. 

Keywords: compressive strength, graphene nano platelets, nano alumina, and TEM 
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ABSTRACT 
The present essay examines the African women’s powers promotion system as described in 

three inspiring novels by male writers. It highlights the real positions of women in African 

societies far from their common degrading roles wrongly assigned in some male writings. 

This is done through a critical analysis of the novels, Things Fall Apart (1958), Petals of 

Blood (1986) and A Wreath for Udomo
1
 (1956), all classics. In these novels, women are 

portrayed in some ways, so that self-aware of their powers, knowledgeable persons, skilled 

and spiritually ordained to have their words reckoned in their community with no haughtiness. 

Based on the natural powers of women in African societies depicted in the novels, the essay 

tries to demonstrate the pivotal roles of women, by the help of theories like postcolonial 

feminism and psychoanalysis, contrary to the general lens women have been heard, seen and 

perceived. 

Key words: Women, powers, feminism, education, domination, empowerment.   

  

                                                           
1
 Subsequent quotes are from new editions, with page numbers parenthetically included in the essay and 

preceded by TFA or POB or AWFU.  
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ABSTRACT 

The olive oil industry is an important socio-economic sector in Morocco; with an annual rise 

of 25% at the end of 2022. However, it is characterized by the production of high volumes of 

olive mill wastewater (OMW) which is hardly biodegradable due to the high organic load, in 

particular phenolic compounds. The aim of this research is to determine the effects of OMW 

on purifying performance of the wastewater treatment plant (WWTP) by a natural lagoon in a 

rural Moroccan region, to reduce the harmful effect which undergoes the receiving 

environment (Oum Er Rbia river), and to re-use purified water in the field of agriculture. To 

evaluate the quality of wastewater, a statistical treatment was applied to physicochemical 

analysis data in terms of BOD (biochemical oxygen demand); COD (chemical oxygen 

demand); and TSS (Total Suspended Solids), during the period between 2014 and 2021. 

These results showed that, the average concentrations of the wastewater physicochemical 

parameters during the months of olive oil production are respectively: the COD Avg 2500 

mg/l to 5000 mg/l, the BOD5 Avg 1100 mg/l to 1400 mg/l, the TSS Avg 400 mg/l to 600 

mg/l. In fact, these values are relatively high compared to the usual average concentrations in 

Moroccan urban wastewater. These findings indicate that the negative impact of OMW affects 

the purifying performance of the  WWTP during the period of olive oil production, and 

become a serious environmental issue for watery life (flora and fauna). 

Keywords: Olive mill wastewater, wastewater treatment plant, Purifying Performance, 

Physicochemical Analysis. 
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ABSTRACT 

Experiencing the Covid-19 global pandemic, we have experienced long-term staying at home. 

In such a situation, the resilience and adaptability of the home design are more important. In 

hard situations, the importance of family to stay together, support each other emotionally and 

cooperate for solving problems is also considerable. In this regard, it is necessary that the 

house design can be responsive to embed multi-generation family and can be adapted to its 

changing pattern over time. 

Regarding the continual changing of human life and occupant needs, flexibility and 

adaptability has long been considered in architecture. In traditional buildings, adaptability 

occurred with specific tactics. But encountering recent advances in technology, it has been 

produced various and different methods about flexibility and adaptability. While the rate of 

change in contemporary human life is accelerating, flexibility is proposed as a vital necessity. 

Meanwhile, as these new and numerous technics are divergent and do not propose a 

convergent design approach, they are somehow confusing. Therefore, they have not been used 

widely in general house buildings. This paper aims to classify the flexibility approaches and 

also human life span changes. This classification can be used to be analyzed and make the 

background to provide a general design pattern for the subject.   

Of course, this pattern proposes general characteristics and can be adapted to different times 

and situations. It may provide other different aspects when encountering new needs. It seems 

that such ideas may pave the way for a more resilient and affordable house that can sustain the 

family together. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSING THE FLEXIBLE HOUSING PATTERN 

 

Maryam Gharavi Alkhansari 

Assistant Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran 

257

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Department of English, Al-Qalam University, Katsina, Nigeria  

 

ABSTRACT 
The Conceptual Metaphor Theory (CMT), a subdivision of the Cognitive Theory of Language 

proposed by Noam Chomsky, was introduced by Lakoff & Johnson (1980). However, there is 

a relative paucity of literature on the presence of conceptual metaphors in newspaper writings. 

Therefore, this research work aimed at searching for conceptual metaphors in football 

writings of the sports section of the Daily Trust Newspaper, categorizing the metaphors 

typologically, and analysing them based on both the Classical Approach (Lakoff & Johnson’s 

Model) and the correlation of the conceptual mapping of the source domain onto the target 

domains is established cognitively, to understand how they can leave a lasting impression in 

the readers’ mind. The study found out that the five (5) conceptual metaphors identified 

mostly belong to the structural and ontological subtypes (2/5 each). These metaphors play 

contextual roles in facilitating the cognitive realization of meaning with regards to football 

parlance. The study recommends that this research serve as groundwork for future endeavors 

into this arena of linguistic paramountcy and semantic exegesis inhabited by conceptual 

metaphors.   

Keywords: Cognitive semantics, Conceptual metaphors, Conceptual Theory of 

Metaphor, Football writings  
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ABSTRACT 
Anticancer agent research on lung tumors and tumor microenvironment related tissues has 

gained importance in recent years. Growth suppressive evidence on cancer cell lines regarding 

the anticancer therapeutic potential of pillar[5]arene in the literature. The effect of 

pillar[5]arene, a newly synthesized substance, on breast cancer cell line has attracted 

attention. In this study, the caspase, apoptosis and metastasis pathway of t pillar[5]arene, on 

the lung cancer cell line was investigated. MTT test was applied to the cells to investigate the 

effective dose of pillar[5]arene; different doses of 15.62-500µM were evaluated in different 

times (24 h, 48 h, 72 h). The effective dose was found to be 250 µM administered at the 48th 

hour after measurements at a wavelength of 570 nm. Total RNA was isolated by the TRIzol 

method and then cDNA was synthesized with a commercial cDNA synthesis kit. Gene 

expression levels were analyzed by RT-qPCR. Fold changes were calculated by the 2
-ΔΔCT

 

method. In conclusion, there were differences in the expression levels of Casp2, Casp3, Casp6 

Casp9, Casp12, Bax, Bad, p50, Bak, Apaf-1, Bcl-2, Bcl-XL, ATM, MDM4, CDNK2A, 

MDM2 genes in lung cancer cells treated with pillar[5]arene, compared to the untreated group 

and HEK293 control cells. After application of of pillar[5]arene between control cells and 

lung adenocarcinoma cells, gene expression changes were detected in metastatic and genes 

involved in the caspase pathway. We think that different pillar[5]arene derivatives have the 

potential to be used as promising therapeutic agents for cancer in the future. 

Keywords: Pillar[5]arene, Lung cancer, Caspase, Apoptosis, Metastasis  
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ÖZET 
Bireysel başvuru yolu ile temel haklarının kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasında olan 

kişilere, bu iddialarını Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürebilme imkânı tanınmış olup bu 

yolun kabulü ile birlikte anayasa yargısı ile medenî yargı arasındaki etkileşim yoğunlaşmıştır. 

Medenî usûl hukuku çerçevesinden bireysel başvuru yolu, temel haklarının medenî yargıda 

yer alan mahkemeler tarafından ihlâl edildiği iddiasında olan kişilere bu iddialarını doğrudan 

Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürebilme imkânı tanımaktadır. Anayasa Mahkemesi 

kararlarına karşı başvurulabilecek başkaca bir iç hukuk mekanizması olmayıp bu kararlar 

verildiği anda şeklî anlamda kesindir. Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru neticesinde 

verdiği esasa ilişkin kararları maddî anlamda da kesindirler. Anayasa Mahkemesi kararlarının 

asıl etkisi, kararların bağlayıcı gücünden kaynaklanmaktadır. Anayasa Mahkemesi 

kararlarının bağlayıcılığının çerçevesi dikkatli bir biçimde tespit edilmelidir. Bireysel başvuru 

yolunun iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan ilki kişilerin temel haklarının 

korunması iken ikinci fonksiyon ise objektif anayasa hukukunun korunması, yorumlanması ve 

geliştirilmesidir. İlk fonksiyon sübjektif işlev, ikinci fonksiyon ise objektif işlev olarak da 

ifade edilmektedir. Bu çerçevede, bireysel başvuru yolu sübjektif etkilerinin yanında objektif 

etkilere de sahiptir.  Objektif etkinin en temel görünümü, ilgili kamu otoritelerinin benzer 

meseleleri incelerken aynı ihlâli tekrar etmemeleri mecburiyetidir. Objektif etki kapsamında 

olan bir unsur da genel eğitici etkidir. Bu çerçevede bireysel başvuru yolu neticesinde verilen 

kararlar anayasal normların yorumuna ve gelişimine katkıda bulunacak, derece 

mahkemelerinin temel haklara daha fazla riayet etmesini sağlayacak ve bireylerin temel 

hakları konusunda bilinçlenmesini sağlayacaktır. Objektif etki; yasama, yürütme ve yargı 

erkleri bakımından ayrı ayrı incelenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Başvuru, Medenî Usûl Hukuku, Objektif Etki, Genel Eğitici 

Etki 

 

ABSTRACT 
The individual application remedy provides the opportunity to put forward claims that the 

public power violates fundamental rights before the Constitutional Court. With the adoption 

of the individual application remedy, the interaction between the constitutional and civil 

jurisdiction has intensified. From the perspective of civil procedure law, the individual 

application remedy provides the opportunity to assert directly before the Constitutional Court 

the claims of fundamental rights violations by the civil courts. There is no legal remedy 

                                                           
1 (Bu bildirinin tam metni, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk 

Anabilim Dalı’nda yazılmış ve savunulmuş olan “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve 

Kararların Medenî Usûl Hukukuna Etkileri” başlıklı doktora tezi esas alınarak 

oluşturulmuştur).  
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against the decisions of the Constitutional Court. These decisions are final at the time they are 

made. Decisions on the merits are also material res judicata. The main importance of the 

decisions of the Constitutional Court is that the decisions are binding. The extent of this 

binding effect must be precisely determined. The individual application has two main 

functions. While the first function is the protection of the fundamental rights of individuals, 

the second function is the protection, interpretation, and development of objective 

constitutional law. The first function is also referred to as the subjective function and the 

second is the objective function. In this context, the individual application remedy has 

objective effects as well as subjective effects. The most elementary aspect of the objective 

effect is the obligation of the relevant public authorities not to repeat the same violation. 

Another element within the scope of the objective effect is the general educational effect. 

Individual application decisions will contribute to the interpretation and development of 

constitutional norms, will ensure that the courts of instance comply more with fundamental 

rights, and will raise the awareness of individuals about their fundamental rights. Hence, the 

objective effect should be examined separately in terms of legislative, executive, and judicial 

power. 

Keywords: Individual Application, Civil Procedure Law, Objective Effect, General 

Educational Effect  

 

GİRİŞ 

Bireysel başvuru yolu ile, temel haklarının kamu gücü tarafından ihlâl edildiği iddiasında olan 

kişilere, bu iddialarını Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürebilme imkânı tanınmıştır. Bu 

yolun kabulü ile birlikte anayasa yargısı ile medenî yargı arasındaki etkileşim sıklaşmış ve 

yoğunlaşmıştır (Alpaslan, 2022, s. 3). Medenî usûl hukuku perspektifinden bireysel başvuru 

yolu, (bireysel başvuru yolu kapsamındaki) temel haklarının medenî yargıda yer alan 

mahkemeler tarafından ihlâl edildiği iddiasında olan kişilere, bu ihlâl iddialarını doğrudan 

Anayasa Mahkemesi önünde ileri sürebilme imkânı tanımaktadır (Alpaslan, 2022, s. 7).  

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru incelemesi neticesinde verdiği kararlar, prensip 

olarak ilgili olduğu uyuşmazlık ile ilgili sonuç doğurur. Bir başka deyişle, bireysel başvuru 

süreci ilk olarak başvurucuyu etkiler ve verilen ihlâl kararından doğrudan etkilenen kişi, 

somut süreçteki başvurucudur (Pekcanıtez, 2018, s. 99). Bu etki, bireysel başvuru yolunun 

sübjektif etkisidir. Ancak bireysel başvuru kararlarının somut süreç çerçevesinde yaratacağı 

etkiler yanında, bazı genel etkileri de söz konusudur. Bireysel başvuru yolunun temelinde 

bireysel bir hak ihlâli iddiası olması, bireysel başvuru neticesinde verilen kararların objektif 

bir etki doğurmasına engel olmayacaktır (Göztepe, 2016, s. 100). Gerçekten de bireysel 

başvuru yolu, tüm hukuk nizamının temel hak düşüncesi ile harmanlanmasını sağlamaktadır 

(Dörr, Grote, Marauhn ve Walter, 2013, Kap. 31, Rn. 69). Bu çerçevede bireysel başvuru 

yolu, ihlâlin tespiti ve giderilmesi yanında sonraki muhtemel ihlâllerin de önüne geçilmesi 

amacını da taşımakta (Yılmazoğlu, 2019, s. 15), yani objektif bir yön de ihtiva etmektedir. 

Objektif etkinin en temel görünümü, ilgili kamu otoritelerinin benzer meseleleri incelerken 

aynı ihlâli tekrar etmemeleri zorunluluğudur. Objektif etkinin ana hatlarıyla ortaya konulması 

ve genel eğitici etkinin ele alınmasından sonra mesele; yasama, yürütme ve yargı erkleri 

bakımından ayrı ayrı incelenmeyi gerektirmektedir. Ancak bu incelemeden evvel, bireysel 

başvuru yolunun işlevlerinin ele alınması faydalı olacaktır. Zira, bireysel başvuru yolunun 

etkileri ve işlevleri tabiî olarak paralellik arz etmektedir.  

I. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN İŞLEVLERİ  

Bireysel başvuru yolu, kişilerde kamu gücü karşısında sahipsiz ve güçsüz olmadıkları bilinci 

oluşturmakta ve halkın anayasal değerleri benimsemesine önemli bir katkı sağlamaktadır 

(Mellinghof, 2009, s. 44). Bu çerçevede bireysel başvuru yolu, temel haklarının ihlâl edildiği 

düşüncesindeki bireylerin iç hukuktaki son sığınağıdır (Hillgruber ve Goos, 2015, Rn. 73).  
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Bireysel başvuru yolunun iki temel fonksiyonu bulunmaktadır. İlk fonksiyon, kişilerin temel 

haklarının korunmasıdır; ikinci fonksiyon ise objektif anayasa hukukunun korunması, 

yorumlanması ve geliştirilmesidir (Marsch, 2012, s. 593). İlk fonksiyon sübjektif işlev, ikinci 

fonksiyon ise objektif işlev olarak da ifade edilmektedir (Zuck, 2017, Rn. 73). Bireyin temel 

haklarının devlet karşısında etkin bir biçimde korunmasını sağlayan bireysel başvuru yolu, 

“demokratik” devleti “hukuk devleti” prensibi ile sınırlama vazifesini de ifa etmektedir 

(Kluth, 2013, s. 60). Objektif işlevin bir gereği olarak mahkemeler ve kamu gücünü kullanan 

diğer organlar, benzer nitelikte ihlâllerin tekrar edilmemesini sağlamakla yükümlüdür (Karan, 

2017, s. 13).  

II. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ KESİNLİĞİ VE BAĞLAYICILIĞI  

1. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Kesinliği 

İç hukukta Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı müracaat edilebilecek bir hukukî çare 

bulunmamaktadır, Anayasa Mahkemesi kararları verildiği anda şeklî anlamda kesindir 

(Gözler, 2021, s. 485). Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliği, hem Anayasa m. 153/1 

hükmünde hem de AYMK m. 66/1 hükmünde açıkça düzenlenmiştir. Bireysel başvuru 

neticesinde bölümler ve komisyonlar tarafından verilen kararların kesinliği ayrıca AYM 

İçtüzüğü m. 81/3 hükmünde de ortaya konulmuştur. Başvurucunun, Anayasa Mahkemesi 

kararıyla ihlâlin giderilmediği kanaatinde olması durumunda müracaat edebileceği yegâne yol 

AİHM’ye müracaattır (Şirin, 2013, s. 654). 

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru neticesinde verdiği esasa ilişkin kararlar, maddî 

anlamda da kesindirler (Any. m. 153, AYMK m. 66/1, AYM İçtüzüğü m. 81/3). 

Vurgulanmalıdır ki, mezkûr düzenlemeler olmasaydı dahi, AYMK m. 49/7 atfıyla HMK m. 

303 hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yolunda verdiği esasa ilişkin 

kararların maddî anlamda kesin hüküm teşkil ettiği sonucuna ulaşılabilirdi. 

2. Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı 

Anayasa Mahkemesi kararlarının kesin hüküm teşkil etmesi, bireysel başvuru neticesinde 

verilen kararların yaratacağı etkileri açıklamaya yeterli değildir. Bu zaafı aşabilmek için, 

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı devreye girmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin 

verdiği kararların bağlayıcılığı, hem Anayasa’da hem de AYMK’da düzenlenmiştir. Any. m. 

153/VI hükmü uyarınca Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, 

idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yine AYMK m. 66/1, c. 2 uyarınca da 

Anayasa Mahkemesi kararları Devlet’in yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 

makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu etki, “özel bağlayıcı etki” olarak ifade 

edilmektedir (Alpaslan, 2022, s. 453). Anayasa Mahkemesi kararları, hüküm fıkrası ve 

gerekçesi dahil olmak üzere bağlayıcıdır (Kanadoğlu, 2015, s. 258-259). 

Bireysel başvuru neticesinde verilen kararların bağlayıcı olmasının ilk neticesi, bireysel 

başvuru neticesinde verilen kararların, ihlâli gidermesi gereken organ tarafından derhâl 

icrasının zorunlu olmasıdır. Bağlayıcılığın ilk ve doğrudan yansıması ilgili başvuru 

bakımından ortaya çıkacak ise de, bireysel başvuru neticesinde verilen kararların 

bağlayıcılığının bir diğer ve oldukça önemli yansıması ise “objektif etki” olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Zira özel bağlayıcı etki gereği, tüm kamu otoriteleri Anayasa Mahkemesi 

kararları ile bağlıdır. Bu bağlayıcılığın manası ise, Anayasa Mahkemesi’nin önüne ihlâl 

iddiası ile getirilen kamu gücü işleminin, yalnızca o başvuru bakımından değil, benzer 

nitelikteki tüm hâller bakımından Anayasa ile bağdaşır veya bağdaşmaz bulunduğudur 

(Hovhannisyan, 2015, s. 233). Bir başka ifadeyle söz konusu kamu gücü işleminin temel 

hakları ihlâl ettiğine karar verilmişse, bu işlemin daha sonra diğer kişiler bakımından da tekrar 

edilmemesi gerekir. O hâlde başta mahkemeler olmak üzere kamu gücünü kullanan tüm 

merciler, daha sonra önlerine gelecek meselelerde, Anayasa Mahkemesi kararının hüküm 

fıkrasında ve taşıyıcı gerekçelerinde ortaya konan temel prensiplere riayet etmek 

zorundadırlar (Kanadoğlu, 2015, s. 258-259).  
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III. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ OBJEKTİF ETKİLERİNİN ANA 

HATLARIYLA ORTAYA KONULMASI  

Anayasa Mahkemesi kararlarına mevzuatta açık bir şekilde özel bir bağlayıcılık bahşedilmiş 

olup, bu özel bağlayıcılık kararların objektif bir etki yaratmasını sağlamaktadır. Objektif 

etkinin en temel görünümü, ilgili kamu mercilerinin benzer meseleleri incelerken aynı ihlâli 

tekrar etmemeleri zorunluluğudur.  

Bireysel başvuru kararlarının objektif etkileri, oldukça yoğun ve güçlüdür. Kararların objektif 

etkileri kapsamında değerlendirilebilecek toplumsal etkiler ile hukukun diğer alanlarına 

etkiler de son derece önemli olmakla beraber, bu etkiler ele alınmayacaktır. Yalnızca 

belirtilmelidir ki; Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru kararları ile hem anayasa hukukunun 

hem de global olarak hukuk düzeninin ilerlemesine katkıda bulunmaktadır (Can, 2018, s. 38). 

Örneğin kişisel verilerin korunmasına ilişkin gelişmeler buna güzel bir örnektir (Alpaslan, 

2022, s. 589). 

1. Genel Eğitici Etki 

Bireysel başvuru neticesinde verilen kararların, başvurucu yönünden etkileri ve benzer 

durumlarda aynı ihlâlin tekrar edilmemesi suretiyle objektif etkileri yanında objektif işleve 

dahil edilebilecek önemli bir etkisi daha vardır.  Bireysel başvuru yolu neticesinde verilen 

kararlar, anayasal normların yorumuna ve gelişimine katkıda bulunacak, derece 

mahkemelerinin temel haklara daha fazla riayet etmesini sağlayacak ve bireylerin temel 

hakları konusunda bilinçlenmesini sağlayacaktır (Kanadoğlu, 2015, s. 10). İşte bu etki genel 

eğitici etki (genereller Edukationseffekt) olarak ifade edilmektedir (Zweigert, 1952, s. 321).  

Genel eğitici etki, kararların sübjektif etkisi kadar önemlidir. Hatta ilerleyen aşamalarda genel 

eğitici etkinin, somut olaya ilişkin etkiden (sübjektif etkiden) daha kuvvetli olacağı da 

söylenebilir; zira bireysel başvuru kararları yaygınlaştıkça, kamu gücünü kullanan otoriteler 

ve bu çerçevede medenî yargıda görev alan mahkemeler temel haklara daha uygun kararlar 

vereceklerdir (Zweigert, 1952, s. 321). Bu çerçevede genel eğitici etki, sahip olacağı önleme 

fonksiyonu ile, sübjektif etkinin işlerlik kazanması gereken hâlleri azaltacaktır.  Genel eğitici 

etki ekseriyetle ihlâl kararları ile ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin 

hak ihlâli olmadığına karar vermesi durumunda da bu kararda ortaya konulan esaslar, 

mahkemeler başta olmak üzere kamu gücünü kullanan otoriteler açısından yol gösterici 

olacaktır. 

2. Anayasa Şikâyeti Yoluyla Geliştirilmiş Olan Önemli Medenî Usûl Hukuku 

Müesseseleri 

Alman anayasa şikâyeti uygulamasının medenî usûl hukukunun değişimine ve gelişimine 

önemli katkıları olmuştur (Arens, 1990, s. 110). Federal Anayasa Mahkemesi kimi hâllerde 

Alman Medenî Usûl Kanunu’nu Alman Federal Mahkemesi’nin yorumladığı şekilden farklı 

yorumlamış, kimi hâllerde ise tartışmalı medenî usûl hukuku problemlerine çözüm getirmiştir 

(Schumann, 1983, s. 6-8). Öte yandan usûlî kurumlar da Federal Anayasa Mahkemesi 

kararları ışığında yeniden ele alınmış ve temel haklar penceresinden irdelenmeye başlanmıştır 

(Zuck, 2010, s. 3622). Netice olarak Alman medenî usûl hukukundaki önemli ilkeler ve 

uygulamalar Federal Anayasa Mahkemesi’nin içtihadına dayanmaktadır (Pekcanıtez, 2016, s. 

241).  

Alman hukukundaki etkilere benzer etkilerin zaman içerisinde hukukumuzda da 

görülebileceği söylenebilir. Özellikle Anayasa Mahkemesi’nin AYMK m. 49/7 hükmü 

uyarınca HMK hükümlerini uygularken ortaya koyduğu yaklaşımın medenî usûl hukukuna 

yeni bir bakış açısı getirdiği ifade edilmektedir; zira, bireysel başvuru yolunda temel haklar 

merkeze alınarak bir inceleme yapılması HMK uygulamasında da insan hakları odaklı bir 

yaklaşımın yerleşmesine katkı sağlayacaktır (Dırenisa, 2019, s. 2425-2426). Belirtilmelidir ki, 
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Türk medenî usûl hukukundaki anayasa hukuku temelli müesseselerin tamamının da bireysel 

başvuru yoluyla zaman içerisinde işlenerek gelişeceği söylenebilir (Alpaslan, 2022, s. 590).  

Belirtilmelidir ki, medenî usûl hukuku yanında medenî usûl hukuku ile bağlantılı alanlar da 

bireysel başvuru yolu vasıtasıyla gelişmeye başlamış olup gelişmeye devam edecektir. 

Örneğin avukatların ifade özgürlüğünün kapsamı Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru 

kararlarında ele alınmaya ve şekillenmeye başlamıştır (Alpaslan, 2022, s. 591). Medenî usûl 

hukuku sahası ile bağlantılı diğer sahaların da bireysel başvuru kararları ile zaman içerisinde 

gelişmesi beklenebilir. 

Başta medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkelerin bazıları olmak üzere birçok önemli usûl 

hukuku müessesesi Alman Anayasa Mahkemesi’nin anayasa şikâyetine ilişkin içtihadıyla 

işlenmiş ve şekillenmiştir. Bu müesseseler evvela Türk doktrinini, 2011 yılında yürürlüğe 

giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile de Türk kanun koyucusunu etkilemiştir (Alpaslan, 

2022, s. 591-592). Medenî usûl hukukuna hâkim olan ilkeler, medenî usûl hukukunun 

amacına erişmesini sağlamak için kullanılan enstrümanlardır (Roth, 2018, s. 6). Bu ilkelerin 

anayasa hukuku ile bağlantısı çok yoğun derecededir (Stürner, 1981, s. 647-666). 

Vurgulanmalıdır ki, medenî usûl hukukunda çok önemli bir yere sahip olan hukukî korunma 

talebi, etkin hukukî korunma hakkı, adil yargılanma hakkı, öngörülebilir yargılanma hakkı ve 

hukukî dinlenilme hakkı; anayasa şikâyetiyle oldukça geliştirilmiştir (Schumann, 2000, s. 15).  

IV. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ OBJEKTİF ETKİLERİNİN 

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI ERKLERİ BAKIMINDAN 

SOMUTLAŞTIRILMASI  

1. Yasama Organına Etkileri  

Medenî yargıda ortaya çıkabilecek ihlâllerin bir sebebi de uyuşmazlığa uygulanan kanun 

hükümlerinin Anayasa’ya aykırılığıdır. Anayasa’ya aykırı bir kanun hükmünün tatbik 

edilmesi, dolaylı olarak temel hak ihlâline neden olabilir. Bireysel başvuru yolunun yasama 

organına etkileri, prensip olarak bu nitelikteki ihlâller çerçevesinde olacaktır. Anayasa 

Mahkemesi, mahkeme kararındaki ihlâle sebep olan hususun bizatihi kanunun olduğunu tespit 

ederse kanunu iptal etmesi mümkün değildir (Alpaslan, 2022, s. 598-599). Tespit edilen 

ihlâlin diğer yargılamalarda ortaya çıkmaması, bir kanun değişikliğini gerektirecektir. Bu 

değişiklik yapılırken, ihlâl kararında ortaya konulan tespitlerin ve esasların hassas şekilde 

tetkik edilmesi ve ihlâlin tekrarını engelleyecek bir kanun değişikliği yapılması gerekir. 

Yapılacak kanun değişikliğinin asgarî muhtevası bu olup, bu esasa riayet edilmesi kaydıyla 

kanun değişikliğinin içeriğini yasama organı takdir edecektir (Alpaslan, 2022, s. 599). 

İhlâlin Anayasa’ya aykırı bir kanunun uygulanmasından kaynaklandığının tespit edildiği 

hâllerde uygun değişikliğin derhâl yapılması gereklidir (Pekcanıtez, 2018, s. 99). Aksi 

takdirde ihlâle sebep olan kanun hükmü benzer uyuşmazlıklarda uygulanmak durumunda 

kalabilecek ve yeniden ihlâller söz konusu olabilecektir. Şüphesiz ki bu durumda kanunu 

uygulayacak olan mahkemelerin itiraz yolu ile meseleyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıması da 

mümkündür. Ancak bir hukuk devletinde, bir kanun hükmünün Anayasa’yı ihlâl ettiğini tespit 

eden Anayasa Mahkemesi kararı üzerine yasama organının gerekli düzenlemeyi derhâl 

yapması en ideal olandır. Aksi takdirde Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi ve bireysel 

başvurunun işlevi zayıflayacaktır (Göztepe, 2016, s. 102-103). Anayasa Mahkemesi 

kararlarının toplumda etkili olabilmesi, yasama organının bu kararın gereklerini karşılayacak 

bir yasama faaliyeti yerine getirmesiyle mümkün olacaktır (Kanadoğlu, 2015, s. 6). Bu 

noktada ayrıca belirtilmelidir ki bireysel başvuruyu inceleyen bölümün, Anayasa’ya aykırılığı 

bekletici sorun yaparak Genel Kurul’a iptal istemiyle müracaat edebileceği yönündeki 

düzenlemenin madde metninden çıkarılması müzakere edilirken kanundan kaynaklanan 

ihlâllerde yasama organının gerekli hassasiyeti göstereceğine dikkat çekilmiştir (Yıldız, 2021, 

s. 373).  
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Anayasa Mahkemesi kanunun Anayasa’ya aykırılığını tespit etmesi hâlinde, bu hususu ve 

kanunî düzenleme yapılması gerektiğini kararında açıkça vurgulamalıdır (Göztepe, 2016, s. 

112). Anayasa Mahkemesi bu hâllerde ayrıca durumun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 

bildirilmesine de karar vermektedir (AYM Birinci Bölüm, Malaklar İnşaat Taahhüt Gıda 

Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2) Başvurusu, B. No: 2018/3296, 30/6/2021, § 74 (AYM 

Kararlar Bilgi Bankası). Öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin bazı durumlarda ne tür bir yasa 

değişikliği yapılacağına ilişkin önerilerde bulunduğu da görülmektedir (AYM Genel Kurul, 

Y.T. Başvurusu, B. No: 2016/22418, T. 30.05.2019, § 76 (AYM Kararlar Bilgi Bankası). Bazı 

hâllerde ise yalnızca kanun hükmündeki temel haklara aykırılık vurgulanmakta ve kanun 

koyucunun hükmü gözden geçirmesi gerekliliğine işaret edilmektedir (AYM Genel Kurul, 

Hamit Yakut Başvurusu, B. No: 2014/6548, 10.06.2021, § 134 (AYM Kararlar Bilgi 

Bankası). 

Belirtilmelidir ki, Anayasa Mahkemesi’nin kanunun Anayasa’ya aykırılığını Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’ne bildirebilmesi için derece mahkemelerinin uyuşmazlığa uygulanacak normu 

doğru seçmiş olması zorunlu değildir. Zira Anayasa’ya aykırılığın itiraz yolu (Any. m. 152/I) 

ile ileri sürülmesinin aksine, inceleme konusu faraziyede “uyuşmazlığa uygulanan norm 

olma” gibi bir koşul yoktur (Alpaslan, 2022, s. 600). 

Her ne kadar ideal yol, ihlâlin kanunun kendisinden kaynaklanması hâllerinde kanun 

değişikliğinin derhâl yapılması ise de yasama organını bu değişikliği yapmaya zorlayacak bir 

hukukî mekanizma bulunmamaktadır (Yıldız, 2021, s. 407-408); bu değişikliği yapıp 

yapmamak da yapılacaksa zamanı da tamamen TBMM’nin takdirindedir. Şüphesiz ki, 

zorlayıcı bir mekanizma olmamasının, ihlâlin tekrar edilmesini önlemek için gerekli olan 

yasal düzenlemelerin yapılmayabileceği şeklinde yorumlanmaması gerekir. Zira TBMM’nin 

bir kanunî düzenlemeye zorlanamaması, anayasal sistemimizin dayandığı temel kaidelerin bir 

gereğidir. Yoksa burada keyfî bir saha tanınması söz konusu değildir. TBMM’nin gerekli 

değişiklikleri en kısa sürede yapması, hukuk devletinin bir gereğidir (Alpaslan, 2022, s. 601).  

Anayasa Mahkemesi kararları üzerine kanun değişikliklerine 2019 yılına kadar rastlanılmamış 

olmakla birlikte, 2019 yılında sınır dışı edilme ile ilgili olan bir pilot karar üzerine yasama 

organınca gerekli kanun değişikliği yapılmıştır (Alpaslan, 2022, s. 601). AYM’nin kararı 

(AYM Genel Kurul, Y.T. Başvurusu, B. No: 2016/22418, T. 30.05.2019) üzerine 06.12.2019 

T. ve 7196 s. Kanun m. 75 hükmü ile gerekli değişiklikler yapılmıştır (Yıldız, 2021, s. 384-

385).  

Öte yandan ihalenin feshine ilişkin olarak 2021 yılının sonlarında 7343 s. Kanun ile yapılan 

değişiklik de, bireysel başvuru prosedüründe verilen bir ihlâl kararı çerçevesinde ele 

alınmalıdır. AYM 2018 yılında verdiği bir kararda ihalenin feshi talebinin esastan 

reddedilmesi hâlinde hükmedilen %10 para cezasını ev hanımı olan başvurucu bakımından 

mahkemeye erişim hakkının ihlâli olarak değerlendirmiştir (AYM Genel Kurul, Yıldız Eker 

Başvurusu, B. No: 2015/18872, T. 22.11.2018, § 75 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Anayasa 

Mahkemesi’nin bu kararında, mahkemelere somut olayın koşullarını dikkate almalarını 

sağlayacak bir esneklik tanınmadığına vurgu yapılmıştır. 30 Kasım 2021 tarihli Resmî 

Gazete’de yayımlanan 7343 sayılı Kanun m. 27 hükmü ile İİK m. 134 hükmü değiştirilmiş ve 

para cezasının %10 oranında sabit bir oran olması esası terk edilerek, feshi istenen ihale 

bedelinin yüzde onuna “kadar” para cezasına hükmedilebileceği düzenlenmiştir. Para cezasına 

ilişkin belirlemede hangi kriterlerin esas alınacağı kanunda düzenlenmemiş olup mahkemenin 

somut olayın koşullarına göre uygun bir para cezası takdir etmesine imkân tanınmıştır. 

Hâkime somut olayın koşullarını gözetebileceği bir takdir sahası bırakması itibarıyla hüküm, 

bireysel başvuru neticesinde verilen karara daha uygun hâle getirilmiştir. Bu kanun değişikliği 

de AYM’nin mezkûr ihlâl kararının etkilerini taşımaktadır.  

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru neticesinde verdiği kararların zaman içerisinde 

yasama organına etkilerinin artacağı söylenebilir. Özellikle, bireysel başvuru sistemi 
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kökleşmeye başladıktan ve vatandaşlar nezdinde bir anayasal bilinç oluştuktan sonra, bireysel 

başvuru kararlarının gereği olan yasal düzenlemelerin yapılması yönündeki eğilim artacaktır 

(Alpaslan, 2022, s. 601). Bu konunun takibi için TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı 

bünyesinde bir birim oluşturulması düşünülebilir (Göztepe, 2016, s. 113). 

2. Yürütme Organına Etkileri  

İhlâlin giderimi için kararın bir örneğinin ilgili idareye gönderilmesi hâlinde, ilgili idarenin 

kararın gereğini derhâl yerine getirmesi anayasal bir zorunluluktur (Any. m. 153). Bu 

faraziyede esasen sübjektif bir etki söz konusudur. Öte yandan bu tip kararlar genellikle 

medenî yargıya ilişkin olmayan alanlarda ortaya çıkmaktadır. Bu kısımda incelenecek olan 

asıl mesele, bireysel başvuru neticesinde verilen kararlar üzerine yürütmenin bu başvuru ile 

sınırlı kalmayacak (başvuru sınırlarını aşacak) şekilde bir çözüm üretmesi gereken ve medenî 

usûl hukuku veya icra ve iflâs hukuku ile bağlantılı olan hâllerdir. Vurgulamak gerekir ki, 

bireysel başvuru kararlarının yürütme organı bakımından etkilerinin medenî usûl hukuku veya 

icra ve iflâs hukuku açısından önem arz eden kesiti, icra dairelerine ilişkin olacaktır. Cebrî 

icra organları geniş anlamda yargı mercileri içinde değerlendirilebilirse de kullandıkları yetki 

yürütme erkine ait bir yetkidir (Pekcanıtez ve Simil, 2017, N. 91). Bu nedenle, Anayasa 

Mahkemesi kararlarının icra dairelerine etkilerinin yürütme bahsinde ele alınması daha uygun 

olacaktır (Alpaslan, 2022, s. 604). 

Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararı üzerine başvurucu bakımından ihlâlin giderilmesine 

rağmen, yürütme erki kaynaklı bu ihlâlin başka kişiler bakımından tekrar edilme riski 

bulunabilir. Bu tip durumlarda idarenin gerekli idarî işlemleri yaparak ihlâlin tekrarını 

engellemesi icap eder (Pekcanıtez, 2018, s. 99). Zira bazen en etkili ve en hızlı çözüme 

yürütme organının alacağı inisiyatifle ulaşılması mümkündür. Yaklaşık on yıllık bireysel 

başvuru geçmişimizde bu hususa örnek olarak verilebilecek kararlar söz konusu olmuştur. 

Örneğin 2017 yılında verdiği bir kararda Anayasa Mahkemesi, sıra cetvelinin kesinleşmesi 

süreci ne kadar kısa olursa olsun bu süreçte, icra dairesine yatırılmış bulunan paranın 

nemalandırılması gerektiğini ve paranın nemalandırılmamasının mülkiyet hakkını açıkça ihlâl 

ettiğini ortaya koymuştur (AYM Birinci Bölüm, Fatma Yıldırım Başvurusu, B. No: 

2014/6577, T. 16.02.2017 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Söz konusu karar üzerine Adalet 

Bakanlığı’nca icra dairelerine gönderilen bir yazı ile sıra cetvelinin kesinleşmesi sürecinde 

paranın nemalandırılması gerektiği hususu bildirilmiştir (Alpaslan, 2018, s. 391-392). 

Öte yandan yürütme erkine önemli yükümlülükler yüklemesine rağmen, henüz global bir 

etkiye neden olmayan başkaca örnekler de vardır. Örneğin Anayasa Mahkemesi cebrî açık 

artırma ile satın alınan aracın çalıntı çıkması nedeniyle ortaya çıkan zararın Devlet tarafından 

giderilmemesi nedeniyle verdiği ihlâl kararında; icra dairesinin aracın çalıntı olup olmadığına 

ilişkin özel bir araştırma yapması gerektiğini vurgulamıştır (AYM Birinci Bölüm, Vedat Oğuz 

Başvurusu, B. No: 2018/35120, T. 15.09.2021, § 39 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). 

Kanaatimizce bu kararın gereğinin de daha sonra aynı konudaki ihlâlleri engellemek 

maksadıyla, herhangi bir kanunî düzenlemeye gerek olmaksızın yerine getirilmesi gerekir. Bu 

çerçevede Adalet Bakanlığı’nca, icra dairelerinin yapması gereken işlemlere ilişkin bir yazı 

veya kılavuz hazırlanarak icra daireleri ile paylaşılması önemlidir. Bu hazırlık yapılırken ihlâl 

kararındaki ilke ve tespitler dikkatlice incelenmelidir. Zira Anayasa Mahkemesi ilgili 

kararında yapılması gerekenlere ilişkin çerçeveyi genel hatlarıyla ortaya koymuştur (Alpaslan, 

2022, s. 605). Adalet Bakanlığı’nın, aynı konuda ortaya çıkabilecek ihlâlleri engellemek adına 

derhâl harekete geçmesi, iyi yönetişim ilkesinin de bir gereğidir (Alpaslan, 2022, s. 605). İyi 

yönetişim ilkesi AİHM içtihatları takip edilerek kabul edilmiş olup, kamu yararı kapsamında 

bir konu söz konusu olduğunda, kamu otoritelerinin, uygun zamanda, uygun yöntemle ve 

tutarlı olarak hareket etmelerini gerektirir (AYM Birinci Bölüm, Kenan Yıldırım ve Turan 

Yıldırım Başvurusu, B. No: 2013/711, 03.04.2014, § 68 (AYM Kararlar Bilgi Bankası). Bu 

çerçevede Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının ve iyi yönetişim ilkesinin bir 
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gereği olarak yürütme erkinin, sonraki benzer ihlâlleri önlemek için gerekli olan ve yetki 

çerçevesi içinde kalan tedbirleri alması icap eder (Alpaslan, 2022, s. 605-606). 

Başka bazı hâllerde de idarenin benzer ihlâllerin giderimi için gerekli uygulama 

değişikliklerine gitmediği görülmektedir. Örneğin kadının soyadı meselesine ilişkin olarak 

Anayasa Mahkemesi kararına konu olan bir olayda başvurucu kadın evlendikten sonra da 

yalnızca kendi soyadını kullanma talebini ilgili idareye yöneltmiş ve idare de TMK m. 187 

hükmüne ve AYM’nin bu hükmü daha önce Anayasa’ya uygun bulduğu kararına dayanarak 

talebi reddetmiştir (AYM Birinci Bölüm, Ayşe Sena Sezgin Arslan Başvurusu, B. No: 

2014/13367, T. 15.04.2015 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Yani kadının evlendikten sonra 

da yalnızca kendi soyadını kullanabileceğini ortaya koyan bireysel başvuru kararlarına 

rağmen nüfus daireleri uygulama değişikliğine gitmeme yolunu seçmişlerdir (Göztepe, 2016, 

s. 100). Nüfus dairesinin, bireysel başvuru neticesinde verilen kararları nazara alarak, 

müracaatı üzerine başvurucunun talebi doğrultusunda karar vermesi daha isabetli olurdu; zira, 

idarenin talebi reddettiği tarihte Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin iki ihlâl kararı 

mevcuttu (Alpaslan, 2022, s. 606).  

3. Yargı Mercilerine Etkileri 

Anayasa Mahkemesi kararlarının yargı mercilerini bağlayacağı hem Anayasa’da hem de 

AYMK’da düzenlenmiştir (Any. m. 153/VI; AYMK m. 66/1, c. 2). Anayasa Mahkemesi 

kararlarının bağlayıcılığı prensibinin bir gereği olarak, derece mahkemeleri somut başvurunun 

ilişkili olduğu yargılamada ihlâli ortadan kaldırmak zorundadır. Ancak Anayasa Mahkemesi 

kararlarının bağlayıcılığının etkisi yalnızca bununla sınırlı olmayıp, derece mahkemeleri diğer 

yargılama süreçlerinde de söz konusu ihlâli tekrar etmemek zorundadır (Alpaslan, 2022, s. 

607).  

Alman hukukunda anayasa şikâyeti ile birlikte Anayasa Mahkemesi’nin medenî yargıdaki 

hukukî çare sistemine entegre olduğu ifade edilmektedir (Schumann, 1983, s. 36). 

Mahkemeler tüm kararlarında Federal Anayasa Mahkemesi kararlarını dikkate almaktadırlar 

(Gören, 2020, s. 21). Hatta doktrinde “en yüksek içtihat kudretinin” Federal Mahkeme’den 

Federal Anayasa Mahkemesi’ne doğru yer değiştirdiği de ifade edilmiştir (Schumann, 2000, s. 

4-5). Türk hukukunda da bireysel başvuru yolunun benzer bir etki yaratacağı ve zaman 

içerisinde bu etkinin artacağı söylenebilir. 

Bireysel başvuru yolunda verilen kararların yargı mercilerine dönük yaygın objektif etkileri, 

dört alt başlıkta ele alınacaktır. Bu çerçevede evvela içtihatları birleştirmeye yöneltme 

fonksiyonu incelenecek, daha sonra ise uygulama değişikliklerine yöneltme, doğru 

uygulamaları teyit etme ve derece mahkemelerinin uygulamalarının anayasallaşmasını 

sağlama fonksiyonları üzerinde durulacaktır.  

A. İçtihatları Birleştirmeye Yöneltme Fonksiyonu 

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ihlâl kararlarının en önemli objektif etkilerinden ilki, 

içtihatların birleştirilmesine yöneltme fonksiyonudur (Alpaslan, 2022, s. 609). Anayasa 

Mahkemesi’nin ihlâl teşkil ettiğine hükmettiği içtihat uyumsuzluğunun çözülmesi ve içtihadın 

yeknesaklaştırılması anayasal bir zorunluluk olup, gerekli sürecin Yargıtay’ca derhâl 

işletilmesi gerekir. Zira, uyuşmazlığın inceleneceği daireye veya heyete göre farklı sonuçlar 

çıkması, adeta talih ve tesadüfe bağlı olarak bir neticeye ulaşılması, bir hukuk devletinde 

kabul edilebilir değildir.  

Anayasa Mahkemesi içtihat uyumunun sağlanmasının önemini vurgularken bir hukukî sorun 

ile ilk kez karşılaşıldığında farklı kararlar çıkmasının doğal olduğuna da dikkat çekmektedir 

(AYM Birinci Bölüm, Selahattin Bayri Başvurusu, B. No: 2018/32374, T. 15.09.2021, §§ 51-

52 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). 

Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında içtihatlardaki hukukî güvenliği sarsacak nitelikteki 

uyumsuzluğun giderilmesinde, açıkça “içtihatların birleştirilmesi” müessesesini 

zikretmektedir. Örneğin 2018 yılında verilen bir kararda Anayasa Mahkemesi, ilave tediye 
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alacağının tahsili hususunda Yargıtay daireleri arasında süregelen derinleşmiş içtihat 

farklılığının toplumun yargısal sisteme olan güvenini azaltacak nitelikte bir hukukî belirsizlik 

yaratacağını belirterek bu uygulamanın adil yargılanma hakkı kapsamındaki hakkaniyete 

uygun yargılanma hakkını ihlâl ettiği sonucuna ulaşmıştır (AYM Birinci Bölüm, Yasemin 

Bodur Başvurusu, B. No: 2017/29896, T. 25.12.2018 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Bu 

kararında Anayasa Mahkemesi, içtihatlardaki hukukî güvenliği sarsacak nitelikteki 

uyumsuzluğun “içtihatların birleştirilmesi” yolu ile giderilmesi gerektiğine dikkat çekmiştir 

(Alpaslan, 2022, s. 609-610). 

Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında ise “içtihatların birleştirilmesi” müessesesini açıkça 

zikretmeden içtihatlarda hukukî güvenliği sarsacak bir uyumsuzluk bulunmaması 

gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Örneğin 2019 yılında verilen ve zilyetlik yoluyla olağanüstü 

kazandırıcı zamanaşımına dayalı olarak açılan tapu iptali ve tescil davasının Yargıtay 

tarafından müstakar içtihadın aksine neticelendirilmesi üzerine yapılan bir bireysel başvuruda 

verilen karar bu kapsamda ele alınabilir (AYM Birinci Bölüm, Aşır Tunç Başvurusu, B. No: 

2015/17453, T. 22.01.2019 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Anayasa Mahkemesi bu başvuru 

neticesinde, karardan önceki ve sonraki diğer kararlarda müstakar biçimde ve kararın tam aksi 

yönde karar verildiğini belirtmiş ve sadece bir olaya özgü olarak herhangi bir gerekçe 

içermeyen içtihat değişikliğinin hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlâl ettiğine 

hükmetmiştir. Bu kararın medenî usûl hukuku açısından temel önemi, içtihat istikrarı 

bakımından öngörülen asgarî standardın Yargıtay Kanunu’ndaki asgarî standardın altında 

olmasıdır. Zira Yargıtay Kanunu m. 15/2-c uyarınca Yargıtay dairelerinden biri yerleşmiş 

içtihadından dönmek isterse içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmelidir. Ancak bu 

kararında Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Kanunu 15/2-c uyarınca içtihatların birleştirilmesi 

yoluna gidilmesini temel hakların korunması bakımından zorunlu görmemektedir. Anayasa 

Mahkemesi adil yargılanma hakkının ve hukukî güvenlik ilkesinin ihlâl edilmemesi için 

içtihattan dönülürken gerekçe sunulmasını ve keyfî olarak içtihattan dönülmemesini yeterli 

görmektedir. İhlâl kararı verilmemesi bakımından, Anayasa Mahkemesi’nin uygun gördüğü 

ve nispeten daha hafif olan standardın kabulü yeterli olsa da Yargıtay’ın Yargıtay Kanunu 

hükümlerine uygun şekilde içtihat değiştirmesi yasal bir zorunluluktur (Alpaslan, 2022, s. 

610-611).  

Anayasa Mahkemesi’nin, içtihatlarda daireler arası veya zamansal olarak hukukî belirsizlik 

yaratacak ölçüde farklılık bulunmasının ihlâl teşkil edeceğini ilkesel olarak ortaya 

koymasından sonra Yargıtay’ın bu tip uygulamaları kendiliğinden tespit ederek uyumsuzluğu 

gidermesi gerektiği kuşkusuzdur. Bu noktada Yargıtay’a düşen iş, söz konusu ihlâl 

kararlarındaki uygulamaya benzer uygulamaları Anayasa Mahkemesi ihlâl kararı vermeden 

tespit etmek ve içtihatları da Yargıtay Kanunu uyarınca birleştirmektir. Örneğin istihkak 

davasında verilen hükmün kesin hüküm oluşturup oluşturmayacağı hâlâ yeknesak bir biçimde 

çözümlenmiş değildir (Alpaslan, 2022, s. 611). İçtihatların birleştirilmesi gereken bir başka 

örnek de kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte imzaya itiraz hâlinde HMK m. 

209 hükmünün mü, İİK m. 170 hükmünün mü uygulanması gerektiği meselesidir (Erdönmez, 

2017, s. 1804).  

Esasen bireysel başvuru yolu yürürlüğe girdikten ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihat 

uyumunun önemine dikkat çektiği kararlarından sonra, Yargıtay’ın içtihadı birleştirme kararı 

sıklığı artmıştır. Örneğin 2018 yılında kefalette eşin rızasına ilişkin hükümlerin avalde 

uygulanmayacağı yönünde içtihadı birleştirme kararı verilmiştir (Yargıtay İBK, 20.04.2018, 

4/5 (Kazancı İçtihat Bankası)). Yine 2018 yılında, çocukların anne ve babaya destek 

olduğunun karine olarak kabulünün gerektiği ve desteklik ilişkisinin varlığının ispatı için 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir bağlanması şartının aranmayacağı yönünde içtihatlar 

birleştirilmiştir (Yargıtay İBK, 22.06.2018, 5/6 (Kazancı İçtihat Bankası). Bu örnekler 

haricinde birçok içtihadı birleştirme kararı ve içtihadı birleştirme talebi bulunmaktadır 
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(Alpaslan, 2022, s. 612-613). Örneğin 2020 yılında, sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem 

heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz 

üzerine verilen kararlarının temyiz kanun yoluna tabi olduğu yönünde içtihatlar 

birleştirilmiştir (Yargıtay İBK, 19.06.2020, 4/1 (Kazancı İçtihat Bankası)). Yine 2020 yılında; 

muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt 

sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması hâlinde: adres kayıt 

sistemindeki yerleşim yeri adresine "Mernis adresi" şerhi verilerek Tebligat Kanunu'nun 21/2. 

maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğuna, öncelikle bu adrese 

normal bir tebligat çıkartılmasının gerekmediği yönünde içtihatlar birleştirilmiştir (Yargıtay 

İBK, 20.11.2020, 2/3 (Kazancı İçtihat Bankası)).  2021 yılında ise; kooperatiflerin/yapı 

kooperatiflerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında tacir/ticaret şirketi 

sayılacakları yönünde içtihatlar birleştirilmiştir (Yargıtay İBK, 12.11.2021, 2/3 (Kazancı 

İçtihat Bankası)). 2022 yılında da içtihadı birleştirme kararları verilmeye devam edilmiştir. 

Örneğin, icra takibine maruz kalan borçlu, vekil marifetiyle takibe itiraz ettiğinde, itiraz 

üzerine duran icra takibinin devamını sağlamak için alacaklının açacağı itirazın iptali 

davasında, dava dilekçesinin vekile değil asıla tebliğ edilmesi gerektiği yönünde içtihatlar 

birleştirilmiştir (Yargıtay İBK, 03.06.2022, 1/3 (R.G. T. 26.11.2022, S. 32025)). Yine 2022 

yılında; ifa zamanı gelmemiş (vadesi gelmemiş, muaccel olmayan, müeccel) bir alacak için 

açılmış davada, mahkemece ifa zamanının henüz gelmediği gerekçesiyle davanın usûlden 

reddine karar verilmesi gerektiği yönünde içtihatlar birleştirilmiştir (Yargıtay İBK, 

18.02.2022, 5/1 (Kazancı İçtihat Bankası)).   

B. Uygulama Değişikliklerine Yöneltme  

Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararları üzerine adlî yargıda yer alan mahkemelerin 

uygulamalarını ve kararlarını değiştirmeleri de mümkündür; değişiklik bazı hâllerde ise 

zorunludur (Alpaslan, 2022, s. 613). Zira tüm mahkemeler Anayasa Mahkemesi kararına konu 

olan olaya benzer olaylarda, Anayasa Mahkemesi kararlarında ortaya konan ölçütlere uymak 

zorundadır (Kanadoğlu, 2015, s. 258). Her ne kadar ihlâl kararı verilen süreç başka bir 

mahkemede veya aynı mahkemenin başka bir dosyasında cereyan etmiş ise de verilen ihlâl 

kararının dayandığı ilkelere aykırı olan bir kararın verilmemesi icap eder. Zira, bireysel 

başvuru kararlarının yüklediği bir sorumluluk da benzer ihlâllerin önüne geçmektir (Karan, 

2017, s. 12-13). Aksi yönde uygulama hukukî güvenlik ilkesini zedeleyeceği gibi süreç, 

Anayasa Mahkemesi’nin ihlâl kararı vermesiyle neticelenecektir (Alpaslan, 2022, s. 614). 

Keza aynı türden ihlâllerin tekrar edilmesi, ihlâl tespitini anlamsızlaştıracak olup kararların 

gücünü ve adalet duygusunu zedeleyeceği gibi kamu gücünün meşruiyetini de zedeler (Doğru, 

2013, s. 92). Bu çerçevede mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi’nce temel hakları ihlâl ettiği 

sonucuna ulaşılan bir uygulamayı sürdürmemeleri icap eder. 

Derece mahkemelerinin, Anayasa Mahkemesi kararları karşısında kendi sahasını savunma 

refleksiyle hareket etmemesi icap eder; burada geliştirilmesi gereken refleks, yapılan 

yargılamanın ve verilen kararların Anayasa’ya uygunluğunu temin etme refleksidir (Göztepe, 

2011, s. 38). Anayasa Mahkemesi de yetki sınırlarını aşarak derece mahkemelerinin yetki 

sahasına müdahale etmemelidir (Alpaslan, 2022, s. 614-615). Hukukumuzda bu dengenin 

henüz kurulamadığı belirtilmelidir. Örneğin 2022 yılında verilen bir kararda aslında derece 

mahkemelerinin inceleme sahasında olan birçok meselede Anayasa Mahkemesi 

değerlendirmeler yapmış ve usûl hukuku açısından kabulü mümkün olmayan neticelere 

ulaşmıştır (AYM Birinci Bölüm, İsmail Avcı Başvurusu, B. No: 2019/12190, T. 22.02.2022, 

§ 50 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Anayasa Mahkemesi’nin, inceleme kapsamını ve 

bireysel başvuru yolunun amacını aşan bu uygulamasını sürdürmemesi gerektiği açıktır. Aksi 

bir eğilim, Anayasa Mahkemesi’nin diğer yüksek mahkemelerin sahasına müdahale etmesi 

anlamına gelecek ve bu durum yüksek mahkemeler arasında çatışmalara yol açabilecektir. 
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Bireysel başvuru yolunun amacı ve kapsamı aşılarak ortaya çıkan bu eğilim bireysel başvuru 

yolunun asıl işlevlerini yerine getirmesine de mâni olabilecektir (Alpaslan, 2022, s. 615).  

Derece mahkemelerinin Anayasa Mahkemesi kararlarında ortaya konulan ilkelere uygun 

hareket etmesi ve uygulamasının temel haklarla bağdaşıp bağdaşmadığını kendi tetkik etmeye 

başlaması; kararların kalitesini ve temel haklarla örtüşme oranını arttıracak ve dolayısıyla 

Anayasa Mahkemesi’nin müdahale sıklığını azaltacaktır (Alpaslan, 2022, s. 615).  

Bugüne kadarki uygulamada, uygulama değişikliklerine yöneltme şeklinde tarif ettiğimiz 

etkinin gözlemlendiği belirtilmelidir. Örneğin, Anayasa Mahkemesi, kanunda gösterilen ve 

kesin bir süre olan kanun yoluna başvuru süresinin yerel mahkemece hatalı (kanundaki 

süreden uzun) gösterilmesi durumunda, kanun yoluna başvurmak isteyen tarafın kanunî 

süreye uymamış olsa bile mahkemenin kararında gösterdiği süreye uyması durumunda 

müracaatının süre yönünden reddedilmesini Anayasa’ya aykırı bulmuştur (AYM Birinci 

Bölüm, Muammer Tatar Başvurusu, B. No: 2014/819, T. 09.06.2016 (AYM Kararlar Bilgi 

Bankası)). Söz konusu karar üzerine Yargıtay içtihadını Anayasa Mahkemesi kararı 

doğrultusunda değiştirmiş ve mezkûr karara atıf yaparak karar doğrultusunda hareket etmeye 

başlamıştır (Yargıtay HGK, 30.03.2021, 21-768/361, § 46 (Kazancı İçtihat Bankası)). Söz 

konusu uygulama, temel hakların korunması çerçevesinden bakıldığında isabetli olsa da 

müstakar içtihattan ayrılınması durumunda içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesini 

öngören Yargıtay Kanunu m. 15’e uygun değildir. Yargıtay’ın içtihat değişikliklerinde 

Yargıtay Kanunu m. 15’e uyması meselenin nihaî olarak çözümünü sağlayacaktır (Alpaslan, 

2022, s. 616-617).  

Anayasa Mahkemesi kararı üzerine Yargıtay’ın içtihat değişikliğine gittiği bir başka örnek 

ise, çocuğun soyadı meselesine ilişkindir. Yargıtay daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından 

verilen ihlâl kararlarını da gerekçe göstererek önüne gelen bir dosyada Anayasa Mahkemesi 

içtihadına uygun karar vermiş ve koşulları bulunması durumunda çocuğun annenin soyadını 

kullanabileceğini belirterek aksi yöndeki kararı bozmuştur (Yargıtay 2. HD, 21.10.2019, 

6722/10404 (Kazancı İçtihat Bankası)). Bu karar da Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru 

kararlarının objektif etkisine ve hukukun gelişimine katkısına güzel bir örnektir (Alpaslan, 

2022, s. 619). 

2017 yılında verilen bir karar da bu konuda incelenmeye değerdir. Bu başvuru, mahkemece 

hükmedilen alacağın değer kaybına uğratılarak ödenmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlâli 

iddiasına dayanmaktadır (AYM Genel Kurul, Ano İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. Başvurusu, B. 

No: 2014/2267, T. 21.12.2017, § 1 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Bu kararın önemi 

Yargıtay’ın doğrudan aynı konu ile ilgili olmasa da benzer esaslara dayanan uyuşmazlıklarla 

ilgili içtihadını da (Yargıtay 15. HD, 04.03.2019, 1494/932 (Kazancı İçtihat Bankası)) 

değiştirmesine yol açmasıdır (Alpaslan, 2022, s. 619-620). 

Hemen yukarıda ifade edilen olumlu örneklere rağmen, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru 

kararlarının objektif etkisi ve bu çerçevede uygulama değişikliklerine yöneltme etkisi, her 

zaman olması gerektiği şekilde işlememektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının objektif 

etkisinin Yargıtay tarafından yeknesak olarak isabetli şekilde dikkate alındığını söylemek 

mümkün değildir. Zira Yargıtay’ın bazı kararlarında, Anayasa Mahkemesi kararlarının 

yalnızca ilgili olduğu dosya bakımından sonuç doğuracağı ifade edilmektedir (Yargıtay 10. 

HD, 16.10.2019, 5503/7505 (Kazancı İçtihat Bankası)). Öte yandan bazı Anayasa Mahkemesi 

kararları, Yargıtay tarafından kendi uygulamalarını meşrulaştırmada hatalı olarak 

kullanılabilmektedir (Alpaslan, 2022, s. 621). 

C. Doğru Uygulamaları Teyit Etme ve Geliştirme Fırsatı Sunma  

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararların önemli bir etkisi de doğru uygulamaların teyit 

edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır (Alpaslan, 2022, s. 624). İhlâl kararlarının tetkik 

edilmesi ile bu konuda neticeye ulaşılabileceği gibi, hak ihlâli olmadığına ilişkin kararların 

incelenmesi de bu çerçevede önemli olacaktır. Hak ihlâli olmadığına ilişkin kararlar, mevcut 
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uygulamanın temel haklar ile bağdaştığını tespit edecek ve bu konuda var olan tereddütleri 

giderecektir (Alpaslan, 2022, s. 624). Anayasa Mahkemesi’nin karşı oy içeren kararları, 

etkilerin saptanması noktasında aydınlatıcı olacaktır (Gülan, 2018, s. 107-108). 

Yargıtay da Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuruya ilişkin kararlarından yararlanmak 

suretiyle uygulama ve kararlarını gerekçelendirme ve kuvvetlendirme yolunu tercih etmeye 

başlamıştır (Alpaslan, 2022, s. 624-625). 

D. Derece Mahkemesi Uygulamalarının Anayasallaşması 

Bireysel başvuru yolunda verilen kararların ve bireysel başvuru uygulamasının 

yaygınlaşmasının ve kökleşmesinin bir başka önemli sonucu ise derece mahkemelerinin 

uygulamalarının anayasallaşmaya başlaması olacaktır. Burada sözünü ettiğimiz etki derece 

mahkemelerinin benzer konulardaki içtihatlarını ve uygulamalarını değiştirmeleri şeklindeki 

etkiden daha farklıdır. Bireysel başvuru yolunun yaygınlaşması ile beraber gerek 

mahkemelerde gerekse taraflarda ve ilgililerde anayasal bilinç artacaktır (Alpaslan, 2022, s. 

625). Bunun neticesi olarak, derece mahkemeleri henüz bireysel başvuruya konu olmamış 

meseleleri çözerken dahi hukukî soruna bir de anayasal çerçeveden bakacaklardır. 

Yargılamanın usûlî temel haklara riayet etmesi için azamî çaba gösterilecek ve anayasaya 

uygun yorum ilkesi daha da önem kazanacaktır (Alpaslan, 2022, 625). Öte yandan, tarafların 

ve ilgililerin de eskiye nazaran çok daha yoğun şekilde anayasal argümanlar ileri sürmesi ve 

bu argümanların derece mahkemelerince çok daha ciddi bir şekilde ele alınması da söz konusu 

olacaktır (Zuck, 2017, Rn. 115). Bu bilinç ile taraflar meselenin anayasal boyutunu, tüm 

başvuru yolları tüketildikten sonra değil yargılamanın başlangıcından itibaren 

değerlendirmeye başlayacaktır (Alpaslan, 2022, s. 625).  

Yargı mercileri bakımından ortaya çıkacak olan uygulamaların anayasallaşması şeklindeki 

etki, esasen genel eğitici etkinin derece mahkemelerine isabet eden kısmıdır (Alpaslan, 2022, 

s. 625). Genel eğitici etkinin zamanla, somut olaya ilişkin etkiden daha kuvvetli olacağı da 

söylenebilir (Zweigert, 1952, s. 321). Nitekim, bireysel başvuru yolunun nihaî amacı Anayasa 

Mahkemesi’nin iş yükünü artırmak veya her türlü temel hak ihlâlinin ebediyen Anayasa 

Mahkemesi’nce çözümünü temin etmek değil, zaman içerisinde derece mahkemelerinin 

Anayasa’ya ve temel hakların özünü uygun şekilde yargılama yapmaları ve kararlarını 

vermeleridir (Göztepe, 2016, s. 109). Bir başka ifade ile bireysel başvuru yolunun gerçek 

anlamda etkili olması, zaman içerisinde ihlâllerin azalması ile kendisini gösterecektir 

(Alpaslan, 2022, s. 626).  

Derece mahkemelerinin kararlarında inceleme konusu etkinin görülmeye başlandığı 

belirtilmelidir. Gerçekten de hukuk sistemimizde bireysel başvuru yolunun işlemeye 

başlamasından sonra, temel hak ihlâli teşkil edebilecek hususlara mahkemelerce daha tedbirli 

şekilde yaklaşılmakta olup, kararlarda “temel haklara riayet” kaygısı açıkça hissedilmeye 

başlanmıştır (Alpaslan, 2022, s. 626).  

 

SONUÇ 

Bireysel başvuru yolu sübjektif etkilerinin yanında objektif etkilere de sahiptir. Objektif 

etkinin en temel görünümü, ilgili kamu mercilerinin benzer meseleleri incelerken aynı ihlâli 

tekrar etmemeleri zorunluluğudur.  

Objektif etkiye mündemiç olan bir unsur da genel eğitici etkidir. Bu çerçevede bireysel 

başvuru yolu neticesinde verilen kararlar; anayasal normların yorumuna ve gelişimine katkıda 

bulunacak, derece mahkemelerinin temel haklara daha fazla riayet etmesini sağlayacak ve 

bireylerin temel hakları konusunda bilinçlenmesini sağlayacaktır.  

İhlâlin Anayasa’ya aykırı bir kanun hükmünün tatbik edilmesinden kaynaklandığının tespit 

edilmesi hâllerinde, uygun kanun değişikliğinin derhâl yapılması gereklidir. Her ne kadar 

yasama organını bu değişikliğe zorlayacak bir mekanizma yok ise de uygun değişikliğin 

derhâl yapılması, hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.  
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Yürütme erki kaynaklı ihlâlin başkaca kişiler bakımından tekrar etmesi riski varsa, ilgili 

idarenin iyi yönetişim ilkesine de uygun olarak, sonraki benzer ihlâlleri önlemek için gerekli 

olan ve yetki çerçevesi içinde kalan tedbirleri alması gerekir.  

Derece mahkemeleri diğer yargılama süreçlerinde de Anayasa Mahkemesi’nin tespit ettiği 

ihlâli tekrar etmemek zorundadır. Bireysel başvuru yolunda verilen kararların yargı 

mercilerine dönük temel objektif etkileri dört ana kategoride toplanabilir. Bu etkiler; 

içtihatları birleştirmeye yöneltme, uygulama değişikliklerine yöneltme, doğru uygulamaları 

teyit etme ve derece mahkemelerinin uygulamalarının anayasallaşmasını sağlamak şeklinde 

tasnif edilebilir. 

Bireysel başvuru kararları üzerine içtihadı birleştirme kararları daha sık verilmeye başlanmış, 

Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda derece mahkemesi uygulamaları ve kararlarında 

değişiklikler ortaya çıkmış, öte yandan anayasal bilinç gelişmiş ve yargı uygulamaları 

anayasallaşma eğilimine girmiştir. 
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ABSTRACT 

Nowadays most of populations are living in the urban areas. The air temperature in the 

densely built-up areas is higher than the air temperature of the surrounding areas which is 

commonly referred to as the ‘Urban Heat Island’ (UHI). 

Objectives: The UHI phenomenon can be interactive with the heat wave, one of the most 

common behaviors of the climate change, making the local urban warming more lasting and 

devastating. Consequently, not only has the outdoor thermal comfort been worsened, but also 

the indoor environment has been significantly undermined. So it is important to pay attention 

on the effect of building envelope materials as one of the most important factors on the 

thermal comfort of residents inside and outside the building. 

Methods: We intend to review the studies related to this field and discuss the effect of 

building materials and envelope on thermal comfort conditions inside and outside the building 

at the same time. 

Results: In most studies, energy consumption and indoor thermal comfort conditions are 

examined separately from thermal comfort outside the building, while these two are related 

and affect each other. Some sustainable solutions can have a positive impact on the indoor 

thermal comfort of people and at the same time worsen the conditions outside the building, 

and vice versa. 

Conclusions: It is recommended in order to achieve the goal of this study, measures be taken 

so that the materials used in the envelope of the building can have a positive effect on both 

internal and external conditions at the same time, or at least have a positive effect on one of 

them and do not worsen the other so we can reach optimal conditions. 

Keywords: Urban Heat Island, Outdoor Thermal Comfort, Indoor Thermal Comfort, Building 

Envelope Materials 
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ÖZET   
Bu çalışma, Pakistan-Afganistan Durand sınır hattında yaşayan Peştun etnik toplumunun,   

Kopenhag okulunun öne sürdüğü güvenlikleştirme yaklaşımı çerçevesinde, Pakistan devleti 

tarafından bir güvenlik sorunu olarak nasıl takdim edildiğini, güvenlikleştirme sürecine nasıl 

sokulduğunu analiz etmiştir. Sözlem analizleri neticesinde, Pakistan siyasi aktörlerinin, farklı 

dönemlerde ve siyasi koşullara göre Peştun kimdir sorusuna verdiği cevaplar, kullandığı 

sıfatlar (söz-edimleri) çerçevesinde oluşturulan algının değişiklik gösterdiği görülmüştür. Bu 

algının siyasi aktörlere, mobilizasyon imkânı verdiği, bu sayede normal siyaset kurallarının 

dışına çıkarak, olağanüstü önlemler alabildikleri, atılan adımların ise alımlayıcı kitle 

tarafından büyük oranda meşru görüldüğü, dolayısıyla Pakistan’ın Peştun kimliği üzerinden 

başarılı güvenlikleştirme süreci gerçekleştirdiği sonucunu varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Peştun, Etnik-kimlik, Kopenhag Okulu, Güvenlikleştirme 

 

 

ABSTRACT 

This study analyzes, how the Pashtun ethnic community living on the Pakistan-Afghanistan 

Durand border line is presented as a security problem by the Pakistani state and how it is 

included in the securitization process within the framework of the securitization approach put 

forward by the Copenhagen school. The answers given by the Pakistani political actors to the 

question of who is the Pashtun and the perception created within the framework of the 

adjectives (speech-acts) they use, gave the actors the opportunity to mobilize. Pakistan 

realized a successful securitization, thus it was able to go beyond the normal political rules 

and take extraordinary measures, which  were largely regarded as legitimate by the audience. 

Key Words: Pashtun, Ethnic-Identity, Copenhagen School, Securitization 
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XÜLASƏ  
Məqalədə böyük tarixi şəxsiyyət, XX əsr Cənubi Azərbaycanda Seyid Cəfər Pişəvərinin 

rəhbərliyi altında baş qaldıran milli azadlıq hərəkatının fəal üzvü və Azərbaycan Milli 

Hökumətinin Baş prokuroru Firudin İbrahiminin həyatı, ictimai və siyasi fəaliyyəti, milli 

ədəbiyyatımızda əks olunan bədii obrazı, qəhrəman prototipi araşdırılır. Onun həyatına nəzər 

salarkən cavan ikən edama məruz qalmasına baxmayaraq qorxmaz bir qəhrəman görürük. 

Zaman-zaman böyük tarixi qəhrəmanlar bədii ədəbiyyatda əsl vətənpərvər obrazların   

prototipinə çevrilir. Firudin İbrahimi də Azərbaycan ədəbiyyatında bir çox bədii nümunələrin 

yaranması üçün ilham mənbəyinə çevrildi. 

Eyni zamanda, tarixi şəxsiyyətin həyat yolunun ədəbiyyatda işıqlandırılması, tarix və 

ədəbiyyatın, gerçəklik və bədii təxəyyülün yaratdığı obrazın həqiqətə uyğunluğu 

qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, obrazın ən mükəmməl nümunəsinə Mirzə İbrahimovun 

“Gələcək gün” əsərində elə eyni adda Firidun obrazı kimi qarşılaşırıq. Əsərdə müqaisəyə 

səbəb olan bir çox  paralellər araşdırılmış və nəticəyə gəlinmişdir. Bundan başqa  Mədinə 

Gülgünün “Firidun” poeması, Xəlil Rzanının  “Hara gedir bu dünya” poeması, Həbib Sahirin 

şeirində və bir sıra başqa nümunələrdə bu obrazın bədii əksi dəyərləndirilmişdir. 

Açar sözlər: Cənubi  Azərbaycan, Firudin İbrahimi, Azərbaycan ədəbiyyatı, Mirzə İbrahimov, 

“Gələcək gün” 

 

 

ABSTRACT 

The article examines the life, social and political activity of Firudin Ibraghimi, a great 

historical figure, an active member of the national liberation movement that took place under 

the leadership of Seyid Jafar Peshavari in the 20th century in South Azerbaijan, and the 

Prosecutor General of the National Government of Azerbaijan. His artistic image, the 

prototype of a hero reflected in Azerbaijan national literature. Looking back at his life, we see 

a fearless hero despite being executed at a young age. From time to time, great historical 

heroes become prototypes for true patriotic characters for fictions. Firudin Ibraghimi also 

became a source of inspiration for the creation of many artistic examples in Azerbaijani 

literature. 

At the same time, the illumination of the historical person's life path in literature, the veracity 

of the image created by history and literature, reality and artistic imagination are evaluated. It 

should be noted that the most perfect example in literary works is the image of Firudin with 

the same name in M.Ibraghimov's novel "The Future Day". In the work, many parallels that 

lead to comparison were investigated and was reached to a conclusion.. Besides that novel, 

the artistic reflection of this image has been evaluated in Madina Gulgun's poem "Firidun", 

Khalil Rza's poem "Where is this world going", Habib Sahir's poem and a number of other 

examples. 

 

TARİXİ ŞƏXSİYYƏTDƏN ƏDƏBİ QƏHRƏMANA. 

FİRUDIN İBRAHİMİ GERÇƏKLİYİ VƏ BƏDİİ TƏXƏYYÜL 
FROM HISTORICAL PERSONALITY TO LITERARY HERO. 

REALITY OF FIRUDİN İBRAGHIMI AND LITERARY IMAGINATION 

 

 

Mərcan  Sabir qızı SOFIYEVA 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu Dünya 

Ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin dissertantı, elmi işçi 

276

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

Key words: South Azerbaijan, Firudin Ibraghimi, Azerbaijan literature, Mirza Ibraghimov, 

“Future day” 

 

GIRIŞ 

Ədəbi-bədii təfəkkür sisteminə nüfuz edən ictimai-siyasi hadisələrin fonunda Azərbaycan 

ədəbiyyatında milli vəhdət ideyası ətrafında qələm adamlarını birləşdirən yeni mövzu 

formalşmağa başladı. Bu ideya ətrafında yaradıcılıqlarını birləşdirən yazıçılar “Cənubi 

Azərbaycan” mövzusuna həsr olunan bir çox əsərlər yaratdı. Həmin əsərlər yazıçı 

təxəyyülünün məhsulu olması ilə yanaşı xalqın gerçək tarixini də əks etdirirdi. Sosrealizm 

həqiqətlərinin və siyasi sistemin təzyiqlərinin mövcud olduğu gərgin dövrdə Azərbaycanda 

müraciət olunan qaynar və qəbuledilməz “Cənubi Azərbaycan” mövzusunun milli ədəbiyyata 

daxil olması yaradıcı şəxslərin xalqa ötürmək istədiyi oyanış təbili, uzun müddət taleyinə 

ayrılıq yazılmış xalqın birləşməsi üçün zamanın yetişməsi haqqında ismarıc idi. 

1. AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATINDA CƏNUBI AZƏRBAYCAN MÖVZUSU 

Cənubi Azərbaycan mövzusu, orada baş verən inqilab, azadlıq və demokratiya ideyalarının 

milli ədəbiyyatımıza daxil olmasının tarixi əsaslı surətdə  XX əsrin 30-cu illərindən etibarən, 

əsasən isə II yarısınadan başlayaraq daxil olunmuşdur. Bu ədəbi proses böyük mənada 1933-

1938-ci illər görkəmli Azərbaycan yazıçısı M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanı ilə 

başlayır. 1957-ci ildə Pənahi Makulunun “Səttarxan”, 1964-cü ildə “Gizli zindan”, 

“Xiyabanı”, 1959-cu ildə Fəthi Xoşginabinin “Ata”, 1964-cü ildə S.Rəhimovun “Mahtaban”, 

M.M.Kazıminin “Qorxulu Tehran” roman və povestləri ədəbiyatımıza daxil olur və bu proses 

beləliklə yüksələn xəttlə davam edir. 

M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanı haqqında akademik İsa Həbibbəyli yazır: 

“Dumanlı Təbriz” romanı Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatının tarixini və ideallarını əks 

etdirən və yaşadan böyük ədəbi hadisədir. Məşrutə hərəkatı dövrünün tarixi də, ədəbiyyatı da 

son yüz ildə özünün ən parlaq əksini “Dumanlı  Təbriz” əsərində tapmışdır”[1.55]. O, romanı 

“Məşrutə hərəkatına həsr olunmuş möhtəşəm əsər” adlandıaraq qeyd edir ki, “Səttarxan 

obrazı özünün bütün əzəməti ilə ilk dəfə “Dumanlı Təbriz” romanında canlandırılmışdır. 

Azərbaycanda bir neçə nəsil Səttare-Milli Səttarxanı qüdrətli bir sərkərdə kimi “Dumanlı 

Təbriz” tarixi romanından tanımışdır” [1.57]. 

 “XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı fundamental əsərində professor Bədirxan Əhmədov 

Azərbaycan ədəbiyyatında Cənub mövzusuna da toxunur və qeyd edir ki, “Cənubi 

Azərbaycanın öz müstəqilliyini qazanması və on bir ay bağımsızlığını sürdürməsi milli siyasi, 

ədəbi fikirdə gəlişməni şərtləndirən amillərrdən hesab edilməlidir”[2.334]. O, Azərbaycan 

ədəbiyyatında təzahür edən bu ədəbi fakti şərtləndirən amillər barədə yazır: “Milli 

cumhuriyyətin süqutundan sonra bu hökumətdə yer alan görkəmli adamlar represiya 

olunmağa başlayır. Milli qüvvələr Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana məcburi 

mühacirət etməli olur. Balaş Azəroğlu, Əli Tudə, Hökumə Billuri, Mədinə Gülgün, 

Məhəmməd Biriya və başqaları məhz burada yazıb yaratmalı olmuşlar. Bu isə həm Şimalda, 

həm də Cənubda olan şair və yazıçıların yaradıçılığında Cənub mövzusunun yeni mərhələyə 

daxil olmasını şərtləndirir” [2.335]. 

Cənub həqiqətlərini yaradıcılığının əsas mövzusuna, ana xəttinə çevirən isə böyük 

Azərbaycan yazıçısı, ədəbiyyatşünas və ictimai-siyasi xadim Mirzə İbrahimov olmuşdur. O, 

xalqın ruhunu, adət-ənənələrini, tarixi keşmişini təsvir edən “Cənub” mövzusuna dair 

müxtəlif illərdə yazdığı bir çox irili-xırdalı bədii və publisistik əsərləri vardır. Cənublu 

soydaşlarımızın həyatını, məişətini və ən əsas da mübariz ruhunu əks etdirən mövzlarda 

“Azad” (1946), “Tonqal başında” (1947), “12 dekabr” (1946), “İztirabın sonu” (1947), 

“Salam sənə, Rusiya” (1947) “İran qızı” (1935) adlı vətən nisgilli sisilə əsərlərini “Cənub 

hekayələri” adı altında təqdim edir, “Bir günəşin işıqları” (1959), “Çobanın məsləhəti” 
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(1959), “Şairin yadigarı” (1959) hekayələrini, “Güləbətin” (1966), “Xosrov Ruzbeh” (1966) 

və “Fırtına quşu” (1966) sənədli povestlərini yazır.  

Lakin yazıçının Cənub mövzusunda yazdığı ən iri həcmli əsəri “Gələcək gün” romanıdır. 

Bədii əsər olmaqla yanaşı həm də bir tarix səlnaməsi yaradan Mirzə İbraimov bütöv 

Azərbaycan ideologiyasının öncül təbliğatçılarından olmuşdur. Romanda söhbət dünya 

müharibəsindən əvvəl və müharibə illərində Cənubi Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi 

proseslərdən, Cənubda yaşayan azərbaycanlıların azadlıq mübarızəsindən, Pişəvəri 

hərəkatından, sovet ordusunun və müxtəlif imperialist qüvvələrin İrana müdaxiləsindən gedir.  

Romanda təsvir olunan hadisələr konkret bir dövrün ədəbi aynasıdır. Tədqiqatçı Vaqif Yusifli 

yazır: “Azərbaycanın şimalında və cənubunda baş verən bütün olaylar (XIX və XX əsrdə) 

M.İbrahimovun əsərlərində tarixi əsərlərdən daha dolğundur. “Gələcək gün” romanı 

Azərbaycan sovet ədəbiyyatının yox ümumən Azərbaycan milli-mənəvi fikrinin gerçəkliyini 

ifadə edir. “O gün gələcək” – Bu şüar deyildi, bütöv Azərbaycan arzusunun ifadəsi idi”[3.11]. 

Həqiqətən də əsər tarixi hadisələri əks etdirməsı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. 

Görkəmli ədəbiyyatşünas alim Teymur Əhmədov isə yazır: “Böyük ictimai tərbiyyəvi 

əhəmiyyəti olan “Gələcək gün”  nəsrdə müasir Şərqin milli demokratik inkişafı mövzusunda 

yazılmış dəyərli ədəbi-tarixi abidələrdən biridir” [4.10]. Əsərdə bədii hissələri ixtisar etmiş 

olsaq mükəmməl bir tarix səlnaməsi yaranmış olar. Tarixi faktlar və hadisələrin xronoloji 

ardıcıllığı əsərin daha çox Azərbaycanın Cənub tarixinin təbliğinə xidmət edir.  

Mirzə İbrahimovun simasında Cənubi Azərbaycanda baş qaldıran və amansızca yatırılan 

mübarizənin böyük simalarından biri Firudin İbrahimi yazıçının sözügedən əsərinin ədəbi 

qəhrəmanına çevrilir.  

2.FIRUDIN İBRAHİMİ ŞƏXSİYYƏTİ. HƏYATI, İCTİMAİ-SİYASİ FƏALİYYƏTİ 

Tarixin bütün mərhələlərində dövrünün qəhrəmanına çevrilən, adını qızıl hərflərlə oraya həkk 

edən igidlər  yetişdirib hər zaman bu torpaq. Şanlı tarix yazanlardan biri də  Azərbaycanın 

məğrur, igid oğlu, XX əsrin parlaq simalarından, fədakar qəhrəmanlarlından olan mübariz 

inqilabçı, diplomat, jurnalist, publisist, görkəmli ictimai-siyasi xadim, Firudin Qəni oğlu 

İbrahimi idi. 21 noyabr 1918-ci ildə Cənubi Azərbaycanın Astara şəhərində anadan olan 

böyük vətənpərvər F.İbrahimi hələ tələbəlik illərindən Cənubi Azərbaycanda baş qaldıran 

milli inqilabi hərəkata qoşulmuş, 1943-cü ildə İran Xalq Partiyasının üzvü seçilmiş, 1945-ci 

ildə Tehran Universitetinin Hüquq fakültəsində ali təhsilini başa vuraraq elə həmin il 

Azərbaycan Demokrat Firqəsi (ADF) sıralarına qoşulmuşdur. 1 oktyabr tarixində Milli 

hökumətin Təbrizdə təşkil etdiyi ilk qurultayda iştirak etmiş, elə oradaca Milli Məclisə 

nümayəndə seçilmiş, iştirak edən 237 nəfər xalq nümayəndələrindən biri olmuşdur. Eyni 

zamanda Milli hökuməti çökdürmək istəyənlərə qarşı mübarizə aparan “Babək” adlı könüllü 

dəstələrin təşkilatçılarından idi. Azərbaycan Milli Məclisi təşkil olunduqdan sonra 12 dekabr 

tarixində Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığı ilə təşkil edilmiş 39 nəfərdən ibarət Azərbaycan 

Milli Hökuməti Mərkəzi Komitəsinin tərkibində Baş prokuror vəzifəsinə təyin olunmuşdur.  

[9.155]  

Publisistik fəaliyyətinə universitetə qəbul olduğu ildən başlamış, tez bir zamanda günün əsas 

nəbzi olan məsələlərin təhlilinə, dövrünün eybəcərliklərini, imperializmin ölkədaxili məkrli 

siyasət və əməllərinin ifşasına həsr olunmuş xeyli siyasi-ictimai xarakterli məqalələr yazmış, 

“Rəhbər”, “Mərdom”, “Ettelaat”, “Ajir”, “Zəfər”, “Siyasət” və digər qəzetlərdə çap 

etdirmişdi. İran Xalq Partiyasının Təbriz şəhərində nəşr olunan "Xavəri nov" ("Təzə xəbər") 

qəzetinin redaktoru olmuşdur.  

ADF-in rəsmi mətbu orqanı “Azərbaycan” qəzetinin ilk sayı 5 sentyabr 1945-ci il tarixində 

nəşr olunur və onun “Azərbaycan danışır... İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə” adlı 

silsilə məqalələri 31 oktyabr - 21 noyabr 1945-ci il tarixləri arasında qəzetin 42-ci sayından 

başlayaraq  60-cı sayı da daxil olmaqla ayrı-ayrı başlıqlar altında çap olunur. Məqalələr 

müqəddimə, Azərbaycanın qədim tarixi, əhalisi, xalqın milli kimliyi, vətənin azadlığı və 
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istiqlaliyyəti uğrunda apardıqları mübarizə, fədakarlıqlar, mədəniyyət tarixi, dövlət və ordu 

quruculuğu, ədəbiyyat, dil, siyasi təşkilatlar, məzhəb, geyim və adət-ənənələr barədə 19 

müxtəlif mövzu əhatə edir.  

Ümumiyyətlə, F.İbrahimini mübarizəyə səsləyən, ilhamlandıran ən böyük amil xalqını zülm 

və işgəncələrdən, əsarət zəncirindən qurtarmaq istəyi idi. Qəhrəmanımız mübarizəni davam 

etdirməyi,  inqilaba qalxmağı, milli bərabərliyə nail olmağı, bütünlükdə nicat yolunu yalnız 

milli vəhdət hissinin möhkəmlənməsində görürdü və deyirdi: “Hər bir millət həqiqi azadlıq 

əldə etmək və öz müqəddaratına sahib olmaqdan ötrü yalnız bir qüvvəyə söykənməlidir. O da, 

millətin birliyi və bu birlikdən əmələ gələn qüvvətdir” [3.3]. 

O, Paris şəhəri, “Lüksemburq” tarixi qəsrində 10 avqust 1946-ci ildə keçirilən “Paris Sülh 

Konfransı” beynəlxalq toplantısında Azərbaycan Milli Hökuməti adından mətbuat 

nümayəndəsi olaraq iştirak etdi. Konfrans müddətində, yəni, iki ay yarım orada qaldı. Vətənə 

döndükdən sonra konfransın gedişi, əsas müzakirə obyekti və əldə etdiyi nəticələr barədə 

ADF mətbu orqanı “Azərbaycan” qəzetinin 9 noyabr-10 dekabr 1946-cı il tarixlərində 23 

geniş hesabat xarakterli silsilə məqaləni “Sülh uğrunda” başlığı altında çap etdirdi. O, bu 

yazılarda ABŞ, İngiltərə, Fransa kimi imperialist dövlətlərin ikiüzlü siyasətini tənqid edir, 

həmin dövlətlərin keçmiş müstəmləkə ərazilərində nüfuzlarını qorumaqla yanaşı, hətta 

müstəmləkəçilik siyasətini genişləndirmək cəhdlərini də gizlətmədiklərini yazırdı. Məqalələr 

toplusunun birinci hissəsi 10 dekabr 1946-cı il tarixində tamamlanır və 23-cü son yazı həmin 

tarixdə “Azərbaycan” qəzetində dərc olundu.  

İki gün sonra 12 dekabr 1946-ci ildə İran şah ordusu 13 iyun 1946-cı il tarixli Təbriz-Tehran 

müqaviləsinin şərtlərini pozaraq Azərbaycana hücum etdi. Milli Hökumət süquta uğrayan 

zaman bir sıra üzvləri və tərəfdarları Şimali Azərbaycana keçsələr də, F.İbrahimi vətənində 

qalıb xalqına müraciət etmək qərarına gəldi. Qısa zamanda ətrafında on min nəfərə yaxın 

könüllü dəstələri birləşdirdi. ADF MK-nın binasında Tehrana gələn şah qoşunlarına qarşı 

səngər yaradıb 34 saat müddətində silahlı çatışdılar. Lakin həbs olunaraq zindana atıldılar. 

Təbriz qan içində boğuldu Onun zindanda söylədiyi sözlər qürur və heysiyyətinin 

böyüklüyündən xəbər verir: “Əslən dövlətdən və şahdan əhv diləməyin. Biz bu cənablara və 

şaha əhv lənətləri göndəririk” [2.12.] Zindanda qaldığı 6 ay ərzində ağır işgəncələrə məruz 

qalsa da, işgəncələr onun şəxsiyyətini sındıra bilmədi. Çox qısa, lakin böyük məna kəsb edən 

ömür yolu özü kimi başqa mərd vətən oğulları ilə bərabər 22 may 1947-ci ildə Təbrizdə 

"Gülüstan" bağı"nda bitsə də, tarixin yaddaşında əbədi qəhrəmana çevrildi.  

Edamdan iki gün öncə F.İbrahimi Paris Sülh Konfransına gedərkən aldığı kostyumun zindana 

göndərilməsini istədi. Sübh tezdən, ağ köynəklə kostyumunu geyindi, qırmızı rəngli 

qalstukunu taxdı. Səliqəsinə xüsusi diqqət yetirdi. O, bəzi yoldaşlarının təəccübünü görüb 

onlara dedi: “Biz öz həyatımızı bütünlüklə paklıq və şərəf içərisində keçirdik, niyə dar ağacı 

altında pərişan halda görünməliyik?”. Ölüm anında belə düşmən qarşısında sarsılmaz iradə 

nümayış etdirən şəxsiyyətin dedikləri − vətənə, xalqa sevgisinin böyüklüyündən xəbər verirdi.  

3.FIRIDUN İBRAHIMININ OBRAZI AZƏRBAYCAN ƏDƏBIYYATINDA 

3.1. POEZIYA 

Həqiqətdir ki, “21 Azər Hərəkatı”nın yatırılması zamanı baş verən faciəvi hadisələrin hər biri 

tarixin yaddaşında qaldı, lakin Azərbaycan Milli Hökumətinin tarixində silinməz izlər 

buraxan, adı qəhrəmanlıq və mübarizlik səlnaməsinə birdəfəlik həkk olunan bu böyük 

şəxsiyyət, gələcək nəsillər üçün, əsl qəhrəmanlıq nümunəsi yarada bildi. Edam edilsə də, 

xalqın qəlbində yaşayan və zamanla azadlıq abidəsinə çevrilən qəhrəmanımızı Mirzə 

İbrahimov “Gələcək gün”, Xəlil Rza "Hara gedir bu dünya?...", Həbib Sahir “Namurad 

Firudin İbrahimiyə”, Mədinə Gülgün “Firidun” və digərləri poetik obrazını yaradıblar.  

Firidun İbrahiminin həbsxanada əqidə yoldaşlarına söylədikləri sözlərdən riqqətə gələn Xəlil 

Rza Ulutürk heyrətamiz, gözəl və ifadəli şəkildə Cənub dərdlərindən bəhs edən “Hara gedir 

bu dünya?...” poemasında ayrıca “Qalx ayağa, Vətənim” başlığı altında yazılan şeirində 
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yüksək pafosla bu səhnəni təsvir edir. Şeirdə həbsxana sərhəngi içəri daxil olarkən miskin bir 

mənzərə ilə qarşılaşacağına, məhbusu min bir vasitə ilə alçaldacağına ümid edərkən, bir 

əzəmət, qürur heykəli görür, sarsılmaz iradə, mənlik, şərəf abidəsi ilə rastlaşır və gördüyü, 

yaşadığı bu gerçək onu dəhşət döğuracaq dərəcədə sarsıdır.  Şair yazır: 

 

Sərhəng baxa bilməyir onun təmiz üzünə, 

Gözəl şax qamətinə. 

−Cavan oglan bir düşün, 

Sən ölümə gedirsən, nə lazım bu təntənə 

Məhbusun dodaqları təbəssümlə açılır. 

Onun bir kəlməsindən zindana nur saçılır, 

−Mənim eşqim, məsləkim günəş qədər təmizkən, 

De, nə üçün ölümə miskin getməliyəm mən? [5.285] 

 

Əslində özündə azadlıq təşnəsi ilə yanıb yaxılan böyük şair qəhrəmanını ideallaşdırır və vətən 

sevgisinin bütün sevgilərdən yüksəkdə durduğunu, aliliyini, ölüm qorxusunun bu sevginin 

qarşısında gücsüz, aciz qaldığını möhtəşəm ifadə edir.  

F.İbrahimi jandarmların əhatəsində dar ağacı qurulan yerə gətirilərkən, meydana toplaşan 

insanlar onların üstünə qalxmaq istəyir. O zaman xalqın qanının töküləcəyini güman edən 

F.İbrahimi məsləkdaşlarına müraciət edib belə deyir: “Bizim keçdiyimiz yolda dar ağacı, 

həbs, sürgün, edam da ola bilər. Lakin bu yol şərəfli yoldur. Xalqımızın mübarizə alovları 

içərisindən çıxmış cavanlar və qocaman demokratlar, öz sədaqətləri ilə gələcək nəslin 

qəhrəmanlığı və mübarizəsi üçün ilham mənbəyi olacaqdır”.  

Həkim Azəri Fərhadın və mühəndis Ələkbəri Ələddini bu hadisəni belə xatırlayır: "Saat 12-yə 

yaxın uca boylu, enli kürək, əynində milə-mil pencək, ağ köynək və qırmızı qalstuk taxmış, 

şux geyimli Firudin Ibrahimini jandarmaların əhatəsində dar ağacına gətirdilər. O vaxta qədər 

Firidun İbrahimini görməmişdim. Birdən əhali təlatümə gəldi. Jandarmalara və şah qoşununa 

hücum etmək istədilər. Xalqın nahaq qanının töküləcəyindən ehtiyat edən F.İbrahimi əlini 

yuxarı qaldırdı və uca səslə dedi: "Mənim əzizlərim, həmvətənlərim, səbr edin, qoy qan 

tökülməsin! Çox keçməz ki, Azərbaycan xalqı qələbə çalacaq və yenidən Azərbaycanda Milli 

Hökumət qurulacaq. Yaşasın Azərbaycan xalqı! Yaşasın doğma Ana Vətənimiz Azərbaycan!" 

Cəlladlar qorxularından F.İbrahimini dərhal edam etdilər". [6.14]  

Fəxarət, heyrət, döğuran bu səhnəni möhtəşəm bədii rənglərlə ifadə edən X.R.Ulutürk 

qəhrəmanının canlı heykəlini yaratmış və onun obrazını bütöv Azərbaycanla, mübarizə əzmi 

böyük olan qəhrəman övladlarla, azadlığa inamı qırılmayan vətən övladları ilə bütünləşdirə 

bilmişdir: 

 

Bu gün mənim ölməyim, mənim qanlı köynəyim 

Sənin mübarizənin başlanğıcıdır hələ. 

Hələ dağ başındadır ən işıqlı mərhələ. 

O işığın uğrunda mən ölümə gedirəm. 

Al sənə bəxş edirəm, 

Qızıl bayrağın olsun 

Güllədən deşik-deşik al qırmızı bədənim. 

−Qalx ayağa, Vətənim! 

−Qalx ayağa, Vətənim![5.288] 

 

F.İbrahiminin qəhrəman obrazını təsvir edən ən böyük poemanı Mədinə Gülgün yaratmışdır. 

Qeyd edək ki, bu poema ayrıca kitab şəklində 1963-cü ildə işıq üzü görmüşdür. Qəhrəmanının 

doğulduğu gündən ölüm anına qədər bütün həyat hekayəsini, mübarizəsini, əqidə və fikir 
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azdlığını təsvir edən mərhum şairə xanım yüksək emosionallıq ifadə edən səhnələr 

yaratmışdır. Uşaqlığından haqsızlığa, saxtakarlığa, ədalətsizliyə mənən üsyan edən Firudin, 

artıq zamanı gələndə şah rejiminin xalqa qarşı yönələn zülm və işgəncəsinə qarşı mübarizə 

aparır, xalqının azadlığa qovuşması, milli dövlətin yaranması, uşaqların və gənclərin təhsilli 

gələcəyi uğrunda qəti addımlar atır. F.İbrahiminin həbsxana dövründə əcnəbi müxbirlərlə 

görüşü, onların fikirlərini alt-üst edən cavabları, qələbəyə sarsılmaz inamı, iradəsi, xüsusilə də 

müxbirin bu hadisə qarşısında keçirdiyi çaşqınlıq hissi tarixdən də məlum faktdır. 

M.Gülgünün əsərində yaratdığı bu səhnə real tarixi faktların bədii gerçəkliklə ifadəsinin 

təcəssümüdür: 

 

−Deyin, ölüm hökmünə 

Varmı etirazınız? 

−Mister, bu sözlərimi 

Diqqət ilə yazınız 

Məni qorxutmadı düşmən hədəsi, 

Ürəyim çağladı, coşdu sinədə, 

Əgər olsam da həyatdan gedəsi. 

Anacaqdır məni ellər yenə də. [7.56] 

 

Nitqinin sonunda “Bil ki, haqq məhkəməsi bitmir hələ” söyləyən F.İbrahimi qarşısında 

müxbirin heyrətini ifadə edən Mədinə Gülgün yazır:  

 

Bu sözlərin altında 

Dağ da dözə bilməzdi 

Qalsın ki, müxbir ola! 

Müxbir dəhşət içində 

Tez çəkildi dal-dala... 

Firidun acı-acı gülümsündü bu hala 

Cənab müxbir dinmədi, 

Əsdi əli ayağı. 

Qorxu heyrət içində 

Tərk elədi dustağı.[7.57] 

 

M.Gülgünün demək istədiyi söz vətənə sevginin, mübarizə əzminin qarşısında hər cür fitnə-

fəsad, ikiüzlü siyasət, edam və zülmün bax bu cür, qorxu, heyrət, dəhşət içərisində bir gün elə 

o müxbir kimi yox olacağı, təslim olacağına böyük inamdır.Bir qəhrəmanın ölümü ilə 

minlərlə qəhrəmanın doğulmasına, ilhamlanmasına rəvac verən bu qanlı qətliyam sabahkı 

bütöv Azərbaycanın yenidən doğacaq aydın sabahının təməlidir.  

Digər bir əsər isə Həbib Sahirin “Namurad Firidun İbrahimiyə” şeiridir. Bu şeir əslində 

pessimist notlara köklənsə də nikbin bir sonluqla bitir. F.İbrahiminin bu gün yaddaşlardan 

silinməsinə, Güneyli, Quzeyli Azərbaycanın hələ də həsrətlə bir-birinə baxmasına, Arazın o 

tayındakı vətəndə Azərbaycan dilinin hələ də rəsmi yasaq olunmasına, bu ideallar uğrunda 

canını verən F.İbrahimini ürək yanğısı ilə xatırlayır. Şair çox böyük təəssüf hissi ilə qəlbinin 

təlatümünü dilə gətirərək F.İbrahimiyə “Namurad cavan” deyə xitab edir, onun uğrunda 

canını verdiyi idealların reallaşmamasını ağrı-acı içində “Lakin əfsus, son işıq tək, söndün 

həyat çırağında” [8.53] söyləyir. Buna baxmayaraq sabaha inamını da itirmir: 
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Bunla belə əminəm ki, 

Nur zülməti böğacaqdır. 

Ən nəhayət üfiqlərdən 

Qızıl günəş döğacaqdır. 

Daş nə qədər bərk olsa da, 

İsti, soyuq oyasıdır.[8.54] 

 

3.2.NƏSR 

Qeyd etmək lazımdır ki, M.İbrahimovun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edən "Gələcək 

gün” romanında da xalqın azadlığı uğrunda mübarizə aparan F.İbrahimin və onun ailəsinin 

faciəsi inandırıcı bədii lövhələrlə təsvir olunur. M.İbrahimovun əsərin baş qəhrəmanı kimi 

Firidun obrazını seçməsi təsadüfi deyildir, real tarixi şəxsiyyət Firidun İbrahiminin 

prototipidir.  

Bütün bu hadisələrdən xəbərdar olan və varlığını o taylı bu taylı Azərbaycana həsr edən bir 

şəxsiyyət həqiqəti bilə-bilə romanda Azərbaycanın azadlıq mübarizəsinin başında təxəyyül 

məhsulu olan xəyali obraz gətirə bilməzdi. Romanın bu qədər inandırıcı və həyəcanverici 

olmasının əsas səbəbi də, məhz onun qəhrəmanının gözünü qırpmadan vətəni Azərbaycan 

yolunda sarsılmaz bir fədai olması və onun uğrunda şəhid olmaqdan çəkinməməsi, ölüm 

anında belə “gələcək gün”ə inamını itirməməsidir. Əsərin ideyası da məhz bu inamın üzərində 

qurulur.  

M.İbrahimovun bu dahi şəxsiyyətə hüsn-rəğbəti, onun həqiqi azadlıq aşıqi olması barədə 

fikirləri ona həsr etdiyi oçerkində də öz əksini tapmışdır. O, yazırdı: “Firidun İbrahimi son 

dərəcə təvazökar, xoşrəftar, mədəni bir insan və yaxşı yoldaş idi. Düzlük və sədaqət onun 

xasiyyətinin əsas cəhətləri idi. Firidun Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinə son nəfəsinə 

qədər sadiq qaldı. O, gənc və namuslu həyatını xalqımızın qəddar düşmənləri olan İran 

mürtəceləri əlehinə, vətənin azadlığı və sədaqəti yolunda mübarizədə qurban verdi. 

Azərbaycan xalqını böyük övlad məhəbbəti ilə sevən Firidun İranda yaşayan bütün xalqlara 

da azad və xöşbəxt həyat arzu edirdi” [9.194]. Yazıçının bu şəxsiyyətə heyranlığını, rəgbətini, 

sevgisini bu yazıda əks etdirməsi bizə bunu düşünməyə əsas verir ki, o Firidun obrazını 

düşünülmüş şəkildə əqidəli, qürurlu, mərd, vətənpərvər bir insan kimi baş qəhrəman 

seçmişdir. Qəhrəmanının şəxsiyyətini böyük heyrət, qürur və həyəcan hissi ilə təsvir etmiş, 

vətən uğrunda verdiyi qurbanları örnək kimi əbədiləşdirmişdir. Vətən qarşısında qarşılıq 

gözləmədən xidmətlər göstərən Firidun obrazı o dövrdə baş qaldıran demokratik hərəkata 

qoşulan gənclərin simasını özündə cəmləşdirirdi.  

Qəhrəmanının məziyyətlərini gösrərmək üçün M.İbrahimov F.İbrahiminin həyat yolundan bir 

çox faktları əsərə gətirir, onun yaşadığı əzab-əziyyətdən başlayaraq bütün həyatını təsvir edir, 

sadəlöhv bir uşaqdan vətənpərvər bir şəxsiyyətə cevrilməsini pillə-pillə açır. Romanın ilk 

epizodlarında Firidun ata və anasını itirir, dayısının yanına gəlir. Artıq gənc qəhərəman 

burada xalqın başına gətirilən müsibətləri görür, ağır və faciəli həyat tərzinin şahidi olur və 

xilasın yalnız milli istiqlalda olduğunu dərk edir. Etiraz səsini qaldırmaq istəyəndə amansız 

məmurlar tərəfindən həbsə atılır. O, həbsdən qaçmağa nail olur və Tehrana gələrək Tehran 

Darülfününün (Universiteti) Hüquq fakültəsinə daxil olur. İstibdad rejimi əleyhinə mübarizə 

aparmaq üçün təşkilatlanmaqda olan qrupa qoşulur, sonralar özü könüllü dəstə yaradaraq ona 

başçılıq edir. Hadisələrin mübarizə və faciə dolu axarı bundan sonra başlayır. Siyasi 

fəaliyyətinin ilk dövrlərində gizli şəkildə xalqın oyanması naminə bir sira kitablar, broşurlar 

və məqalələr yazır. Əsərin artıq sonlarında hadisələrin təbii axarı onun S.C.Pişəvəri ilə 

görüşünə zəmin yaradır və qəhrəman Pişəvəri ilə tanış olur. Yazıçı Firidun obrazını təsvir 

etməklə eyni zamanda xalqın real qəhrəmanları haqqında tarixdən doğan həqiqətləri bir-bir 

işıqlandırmış olurdu.  

282

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

 

NƏTICƏ 

Beləliklə, real tarixi qəhrəmandan Azərbaycan ədəbiyyatının əfsanəsinə çevrilən Firudin 

İbrahimi obrazına müraciətlər onu göstərir ki, bu qəhrəmanın qələm adamlarında oyatdığı 

riqqət, fəxarət hissi hələ də öz aktuallığını qorumaqdadır. 2018-ci ildə böyük şəxsiyyətin 100 

illik yubileyinin təşkili ilə bağlı silsilə tədbirlərin keçirilməsi onun uğrunda canını fəda etdiyi 

bütöv Azərbaycan ideyasinin hələ də önəmindən, vacibiyyətindən xəbər verir. İnanırıq ki, 

F.İbrahimi şəxsiyyətinin yaşadığı qısa lakın şərəfli ömür Azərbaycanın azadlığı uğrunda 

keçdiyi mübarizə yolu, göstərdiyi qəhrəmanlıq milli kimliyimizi və varlığımızı bütün dünyaya 

bəyan etməkdə gələcək nəsillərimiz üçün də  vətənpərvərlik nümunəsi olacaqdır.  
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GÜNEY AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDAN SEÇMƏLƏR: ZEYNALABDİN 

MARAĞALI “İBRAHİM BƏYİN SƏYAHƏTNAMƏSİ VƏ YA TƏƏSSÜBKEŞLİYİN 

BƏLASI” ƏSƏRİNDƏ QADIN HAQLARININ MÜDAFİƏÇİSİ KİMİ 

 

 

 

XÜLASƏ 

Zeynalabdin Marağalının Şimali və Cənubi Azərbaycan ədəbi fikrinin məhsulu kimi qəbul 

edilən “İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası” romanı Cənubi 

Azərbaycanda XIX əsrin ikinci yarısında geniş vüsət almış ədəbi-bədii fikrin yaranması və 

formalaşması üçün  bir sıra yeni sosial ideyaların yaranması üçün zəmin yaratdı. XIX əsrin 

ikinci yarısında müəllifin tənqidi satira ruhunda yazdığı “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” 

romanını Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında son illərin ən uğurlu hadisəsi hesab etmək olar.  

Maraqlı fabulası olan romanda müəllif məmləkətin görkəmli adamlarını, yəni hakimləri və 

valiləri ittiham edir. Böyük demokrat M.F. Axundov kimi  Z. Marağalı da romanda satirik 

yanaşmanı əsas götürür. Nasir İbrahim bəyi Bakı,Təbriz, Ərdəbil, Marağa və başqa 

şəhərlərinə səfərə çıxarır.Bu səfərlər zamanı İbrahim bəy müsəlman ölkələrinin müasir 

vəziyyətini öyrənir, eyni zamanda da insanların düşüncə tərzinin şahidi olur. Vətənpərvərlik 

və ictimai-siyasi məsələlərin ön plana çıxdığı romanda incə və səmimi sevgi hissləri də öz 

əksini tapıb. Bunu daha cox İbrahim bəyə sədaqəti, səmimiyyəti və sevgisi ilə romanda fərqli 

biçimdə təsvir olunan Məhbubə xanım xarakterində görmək olar. Məhbubə timsalında yazıçı 

ölkənin çürümüş adət-ənənələrini qamçılamaqla bərabər, həmçinin qadın haqlarının bir növ 

müdafiəçisi kimi  çıxış edir. 

Zeynalabdin Marağalinın yaratdığı Məhbubə obrazı 19-cu əsr bədii nəsri üçün böyük 

“inqilab” idi. Müəllif əsərində qadına düşünməyi, sevməyi qadağan edən qanunlara qarşı 

çıxmaqla sanki zamana meydan oxumuş oldu. Zeynalabdin Marağalı Məhbubə xanımın 

İbrahim bəyə olan qarşılıqsız sevgisində bir sıra ictimai-siyasi məsələlərə, xüsusilə də qadın 

hüquqlarına da toxunmuşdur. 

Açar sözlər: düşüncə tərzi, vətənpərvərlik, qadağa, sosial vəziyyət, sevgi, qadın 

hüquqlarından məhrumetmə. 

 

 

GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATINDAN SEÇMELER: "İBRAHİM BEY'İN 

SEYAHATNAMESİ " ROMANINDA KADIN HAKLARININ SAVUNUCUSU GİBİ 

ZEYNALABDIN MARAGALI 

 

ÖZET 

Kuzey ve Güney Azerbaycan edebî düşüncesinin bir ürünü olarak kabul edilen Zeynelabdin 

Marağalı'nın  “İbrahim Bey'in Seyahatnamesi” adlı romanı, 19. yüzyılın ikinci yarısında 

Güney Azerbaycan'da hız kazanan edebî ve sanat düşüncesinin ortaya çıkmasına ve bir sıra 

yeni sosyal fikirlerin şekillenmesine elverişli bir zemin oluşturmuştur. 19. yüzyılın ikinci 

yarısında yazılmış eleştirel bir yergi eseri olarak kabul edilen "İbrahim Bey'in Seyahatnamesi" 

romanı Azerbaycan edebiyat araştırmalarında son yılların en başarılı olayı olarak kabul edile 

bilir. 

Eserin çok ilginç bir masalı vardır: Romanda yazar  ülkenin ileri gelenlerini, yani hâkimleri, 

beylerbeyi, hizmetkarları ve valileri suçladığını söylüyor. Büyük demokrat M.F. Akhundov 

gibi Z. Z. Marağali de romandaki hiciv yaklaşımını temel alarak Vatanın yaralarını deşifre 

Mətanət ŞAHALIYEVA Qurban qızı 

AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 
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eden İbrahim Beyi Bakü, Tebriz, Erdebil, Marağa ve diğer şehirlere bir geziye çıkarır. Bu 

yolculukla okuyucu, müslüman ülkelerin modern durumunu öğrenir, hem de halkın düşünce 

tarzına tanık olur. Vatanseverlik ve sosyo-politik konuların öne çıktığı romanda incelikli, 

içten sevgi duyguları da yansıtılır. Bu daha çok İbrahim Bey'e  olan sadakatinden 

kaynaklanan, samimiyeti ve sevgisiyle anılan Mahbuba Hanım karakterinde izlenebilir. 

Mahbuba örneğinde yazar, ülkenin çürümüş geleneklerini sorqulamaktadır. 

Zeynalabdin Marağal'ının yarattığı Mahbuba nüshası, 19. yüzyıl sanat nesri için büyük bir 

"devrim"di. Yazar ilk defa Sevgili imgesiyle kadına düşünmeyi, duymağı ve sevmeyi 

yasaklayan yasalara karşı çıkarak zamana meydan okudu. Zeynalabdin Marağalı'dan 

Mahbuba Hanım'ın İbrahim Bey'e  olan sonsuz ve talihsiz aşkının, başta kadınların hak 

mahrumiyeti olmak üzere bir dizi sosyo-politik konuya da değiniyor. 

Anahtar Kelimeler: vatanseverlik,yasaq,sosyal durum, aşk, kadınların haklarından mahrum 

bırakılması. 

 

SELECTIONS FROM SOUTH AZERBAIJAN LITERATURE: ZEYNALABDIN 

MARAGALI AS A DEFENDER OF WOMEN'S RIGHTS IN "THE TRAVEL OF 

IBRAHIM BEY OR THE SCENE OF BIGOTISM" 

 

ABSTRAST   

Zeynalabdin Maraghali's novel "Ibrahim Bey's Travelogue", which is considered as a product 

of North and South Azerbaijan literary thought, became a favorable ground for the emergence 

and formation of the accelerated literary and artistic thought in South Azerbaijan in the 

second half of the 19th century, as well as new social and social ideas. The novel "Ibrahim 

bey's travelogue" written in the second half of the 19th century as a critical satirical work can 

be considered as the most successful event of the last century in Azerbaijani literary studies.     

The work has a very interesting fable. Like the great democrat M.F. Akhundov, Z. Maragali 

takes the satirical approach in the novel and exposes the wounds of the Motherland, taking 

Ibrahim Bey on a journey to Baku, Tabriz, Ardabil, Maragha and other cities. Through this 

journey, the reader witnesses the modern state of Muslim countries and the way of thinking of 

their people. Tender, sincere feelings of love are also reflected in the novel, where patriotism 

and socio-political issues are prominent. This can be seen most often in the image of Mrs. 

Mahbuba, who is remembered for her loyalty, sincerity and love towards Ibrahim Bey. In the 

example of Mahbuba, the author whips the country's rotten traditions: ” If I could keep my 

own will, would I do that shame? "Would I put a mark of infamy on my forehead?" he makes 

the reader think. 

The copy of Mahbuba created by Zeynalabdin Maragal was a great "revolution" for artistic 

prose of the 19th century. For the first time, with the image of Beloved, the author defied time 

by defying the laws that forbid women to think, hear, and love. Zeynalabdin Maragali touches 

on a number of socio-political issues, especially the lack of rights of women, in the endless 

love and unrequited love of Mahbuba khanim for Ibrahim Bey. 

Key words: way of thinking, patriotism, social situation, prohibition, love, women's 

disenfranchisement. 

 

GİRİŞ 

XIX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr sadə, kiçik hekayələr 

şəklində deyil,  yeni uslubda: satirik formada özünü daha cox göstərməyə başlayır. Əsrin 

birinci rübündə olduğu kimi, ikinci yarısında da ədəbiyyatda tənqidi realizm özünə yer alır, 

xəlqilik meylləri artır və yeni-yeni bədii janrlar yaranırdı. Təbii ki, Qərbi Avropa və Yaxın 

Şərq ölkələrinin ədəbiyyatı, xalqların adət-ənənələri, ölkədaxili məsələlərlə tanışlıq, məzmun 

və formaca yeni ədəbi çeşidlərinin yaranmasını tələb edirdi. Sözsüz ki, dramaturq  
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M.F.Axundzadənin bədii yaradıcılığı Cənubi Azərbaycanda ədəbi- tənqidi fikrin 

formalaşmasına müəyyən təsiri olmamış deyil, xüsusi ilə ədibin  “Aldanmış kəvakib” povesti, 

“Kəmalüddövlə məktublar” traktakı  Cənubi Azərbaycanda  nasirləri bədii nəsrin ayrı-ayrı 

janrlarında əsərlər yazmağa həvəsləndirir. 

Mirzə Fətəli Axundzadənin tənqidi-fəlsəfi görüşlərindən təsirlənən nasirlərdən biri də 

Zeynalabdin Marağalıdır. Nasirin “İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin bəlası” 

adlı romanı Cənubi Azərbaycanda ictimai-tənqidi fikrin yaranmasında, cəmiyyətdəki 

haqsızlıqları, nöqsanları aşkara çıxarmaq baxımından, həmçinin dil və üslub xüsusiyyətlərinə 

görə realist ədəbiyyatın nümunəsi kimi dəyərlidir. Əsər istər Şimali, istərsə də Cənubi 

Azərbaycanda ilk romanlardan biri kimi mövzu və fikir baxımından ədəbi – ictimai mühitə 

müsbət  təsir göstərmişdir. Pomanın ictimai təsiri bu gün də öz təsirini  göstərməmiş deyil. 

XIX əsrin ikinci yarısında Yaxın Şərq və Qərbi Avropa ədəbiyyatının mütərəqqi cəhətlərini 

yaradıcılığında birləşdirməyi bacaran sənətkarlardan sayılan Zeynalabdin Marağalı  

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Marağa şəhərində  dünyaya göz 

açmışdır. Həyatının böyük bir qismini Tiflisdə keçirən nasir ölkədə gedən hadisələri izləyir və 

fəaliyətdə olan cəmiyyətlərin aktiv çalışanları ilə görüşür. Az keçmir ki, gələcəkdə ona şöhrət 

gətirə biləcək “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” əsərini yazır.  Əli Əkbər Dehxodaya dörə:”bu 

kitabın farsiyyənin orta təbəqəsinin oyanması və maariflənməsində böyük təsiri olmuşdur” 

[1,s.18 ].  Türk tədqiqatçısı M.Kanar isə: ”Osmanlı romanı və hekayələrinin təsiri altında 

yazılan bu əsərdə ölkənin siyasi ve sosial həyatınin ziddiyyətlərinə yönəlmiş realist bir baxış 

diqqəti çəkməkdədir” [2,s.86]. - fikrini irəli sürür. 

Dünya və Şərq ədəbiyyatından bizə tanış olan ənənəvi səyahətnamələr, səfərnamələr 

formasında qələmə alınan Zeynalabdin Marağalının “İbrahim bəyin səyahətnaməsi və yaxud 

təəssübkeşliyin bəlası” (1896) romanı ölkədə mənliyin oyanışı baxımından  qüvvətli nəsr əsəri 

kimi ölkədə demokratik fikrin oyanmasına  şərait yaratdı. Əsər ölkədə baş verən ictimai 

ədalətsizliyə qarşı yönəlmiş, ifşaedici silah kimi ölkənin hakim dairələrinin iç üzünü açmış, 

bir çox vacib məsələlərə, xüsusilə feodal münasibətlərə və çürümüş kor adət- ənənələrə 

münasibət bildirmişdir. Nasir romanda Cənubi Azərbaycanın, bütövlükdə müasir İranın 

ictimai-siyasi və mədəni həyatını realistcəsinə təsvir etmiş, həmçinin ictimai-tənqidi 

düşüncələrini İbrahim bəy obrazı ilə dilə gətirmişdir. Əsəri ilə düşüncələrdə bir “inqilab” 

yaratmış olan müəllif İbrahim bəyi səyahətə çıxartmaqla məqsədini oxuyucuya açmış olur. 

Əsər boyu oxucu İbrahim bəyi Vətən fədaisi kimi görür. Ortada bir həqiqət var: o da İbrahim 

bəyin Vətən “xəstə”si olmasıdır. İbrahim bəydə Vətən təəssübünün güclü olması bəzən onu 

sevənlərə də güclü təsir edir. İbrahim bəy vətənini  sevən bir maarifçi kimi vətəni olan İranın 

gələcəyinə ümidlə baxır. Hadisələri doğru-dürüst, təbii şəkildə təsvir edən nasir ölkə həyatını 

geniş lövhələrlə İbrahim bəy obrazı ilə oxucu qarşısında canlandırır.  Müəllif elmi-fəlsəfi 

mühakimələrini İbrahim bəy obrazı ilə ortaya qoyur:“Nə üçün millətin halının pərişanlığı və 

hər tərəfə dağılmasının səbəbini soruşmursunuz?” [3. s.94]- deyərək ölkənin mötəbər 

adamlarını: hakimləri, bəylərbəyləri,  fərraşlarıni və  naiblərini ittiham edir. Mirzə Fətəli 

Axunzadə kimi düşünən nasir: “İşin əlacı nəsihət və vəz etməkdə, məsləhət verməkdə deyil, 

göz qabağında olan bu əsası kökündən, dilindən qopardılmalıdır” [4, s.196] - deyərək 

imtiyazlı iş adamlarını sanki sillələyərək, əməllərini xalqın mühakiməsinə çıxarır. 

Zeynalabdin Marağalı romanda İbrahim bəyi Bakı, Təbriz, Ərdəbil, Marağa və sair şəhərlərə 

səyahətə çıxarır. Oxucu bu səyahətlərlə müsəlman ölkələrinin müasir vəziyyətinin və onların 

düşüncə tərzinin şahidi olur. Ancaq gördüyü mənzərə və mühacir həyatı yaşayan 

həmvətənlərinin ağır həyat tərzi, həmçinin onların “cəlayi-vətən” olması İbrahim bəyi məyus 

edir. 

Başdan-başa vətənpərvərlik və ictimai-siyasi məsələlərin önə çəkildiyi romanda incə, səmimi 

məhəbbət hisləri də öz əksini tapır. Əsərdə ailədə hamının sevimlisinə çevrilən Məhbubə 

xanım İbrahim bəyə məhəbbəti, sədaqəti və səmimiyyəti  ilə yadda qalır. Romanda təsvir 
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olunan Məhbubə  maraqlı qadın obrazlarından sayılır. Kiçik yaşlarindan ailəyə daxil olan bu 

kız az keçmədən hamının sevimlisinə çevrilir.Xüsusi qabiliyyəti ilə seçilən bu küçük qız 

musiqi təhsili, aşpazlıq,evdarliq peşəsini oyrənərək hər kəsin diqqətini özünə çəkə bilir. 

Ədəbiyyatla maraqlanması, həmçinin arada şer yazması onu yaşıdlarindan 

fərqləndirir.Yetkinlik, yəni  on dörd yaşına catdıqda evin xanımı- Haciyə xanım ona `xanım 

`ləqəbi verərək hər kəsə onu `xanım` deyə müraciət etməyi tapşırır. Məqsədi isə aydın 

idi:Məhbubəni evində gəlin görmək istəyirdi.Yüksək  əxlaqi keyfiyyətlərə sahib olan bu şərq 

qadını oğlunu sevən ana kimi övladının xoş gününü görmək istəyir.Təbii ki haqlıdır da.amma 

şəriət ehkamlarının icrasında radikal olan ananın qadına münasibətdə Şərq mühafizəkar 

mövqeyinden çıxış  etməsi təəsssüfedicidir. Qanunsuzluğun və ədalətsizliyin baş alıb getdiyi 

bir ölkədə İbrahim bəyə karşı sonsuz esqi ilə oxucunun yaddasşinda işıqlı sima kimi  kalan 

Məhbubə obrazında müəllif  Şərq qadınında görmək istədiyi ən yaxşı keyfiyyətləri 

cəmləşdirmişdir.  

Zeynalabdin Marağalı Məhbubə xanımın İbrahim bəyə qarşı nakam məhəbbətinin özündə də 

bir sıra ictimai-siyasi məsələlərə, xüsusilə qadın hüquqsuzluğuna toxunur. Z. Marağalının 

yaratdığı Məhbubə obrazında dövrün kor adət-ənənələrinin gətirdiyi ağırlığın əhvali-

ruhiyyəsinin azad sevgiyə təsirini görmək cox ağrıvericidir. Burada nasir öz fikrini 

ümümiləşdirilmiş şəkildə Məhbubənin timsalında bəyan etməklə ölkədəki çürük adət-

ənənələri sanki qamçılamalı olur. 

Milli nəsrimizdə sevilən obrazlardan sayılan Məhbubə xanım XIX əsrin bədii nəsri üçün 

böyük “inqilab” idi. İlk dəfə olaraq, müəllif  Məhbubə obrazı ilə qadına düşünməyi, duymağı, 

sevməyi yasaq edən qanunlara qarşı çıxaraq zamana meydan oxumuş oldu. Əsər boyu oxucu 

İbrahim bəyin vətənəninə və xalqına qarşı sonsuz  bağlılığını görürsə, bir o qədər də Məhbubə 

xanımın İbrahim bəyə qarşı sevgisinin nə qədər güclü olduğunun şahidi  olur.  

Fikrimcə, Zeynalabdin Marağalının “İbrahim bəyin səyahətnaməsi və ya təəssübkeşliyin 

bəlası”  romanı Azərbaycan nəsr tarixində ilk romanlardan biri kimi dəyərli sənət nümunəsi 

olaraq bu gün  də öz aktuallığını saxlayır. 
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ABSTRACT 

Objective 

This article empirically examines the linkage between of digitalization adoption and 

entrepreneurship in 16 selected countries of the MENA region over the period 2004–2020. 

 Method 

The research investigates the long- and short-run effects of digitalization adoption on 

entrepreneurship using panel ARDL.  

Result 

The results indicate a positive and significant relationship between digitalization adoption of 

businesses and entrepreneurship; which indicates that digitalization helps to increase 

entrepreneurial activities.   

Conclusion 

Our findings are potentially useful for policymakers in identifying digitalization as an 

effective tool for developing entrepreneurship.  

Keywords: digitalization, entrepreneurship, MENA countries; ARDL 
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ABSTRACT 

The effect of innovations introduced by the evolving trends of information and communication 

technology (ICT) points towards a positive direction. Computers have been proven to be a 

better alternative over the static traditional methods of teaching characterized by passive 

information consumption. The incorporation of computer assisted instruction (CAI) has 

significantly increased the interest of learners via its dynamic visual contents. According to 

Lankshear (2003), the use of computer in teaching and learning process has shown to have 

positive effects on increasing motivation and interest in school work. CAI refers to the 

remediation or instruction presented on a computer system. This paper is a descriptive survey 

of the efficacy of computer assisted instruction in primary education. The paper evaluates the 

modes of CAI software delivery. In order to acquire relevant information for this paper 

discussion, carefully formulated questions were administered to respondents using online 

Google form questionnaire instrument. The responses collected were collated and subjected to 

reliability analysis. Conclusively, recommendations were made. 

Keywords: Computer Assisted Instruction, ICT, Primary Education, School Management. 

 

INTRODUCTION 

It is evidential that the incorporation of information and communication technology (ICT) into 

education system brought in positive changes. Thang & Wong (2010) described that the 

proliferation of ICT has significantly changed the educational landscape worldwide. 

Computer based learning have been proven to be a better alternative over the static traditional 

methods of teaching that is characterized by passive information consumption. Traynor (2003) 

explains that the mode of using computers in teaching and learning processes is what is 

referred to as Computer Assisted Instruction (CAI). CAI potentially have powerful features 

that can help to boost students’ learning.  

RELATED LITERATURE 

According to Edutech202 (2012), CAI is an automated instructional technique that uses 

computer to present instructional program to learners through interactive process. Audu & 

Eyo (2018) view CAI as a self-learning technique that uses the computer as tool (either off 

line or online) to enhance and improve instruction. Okebukola (2013) explains that CAI can 

be used for all levels of education including primary and secondary school education. Patel  

(2013) further explain that CAI uses different applications to present topics to students, 

evaluate students’ understanding, receive instant feedback and summarize students’ 

performance.   

Modes of CAI Software delivery  

The methods of CAI delivery are classified into tutorials, drill and practice, simulation, 
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educational games, dialogue and discovery modes. Viz: 

 

1. Tutorials are computer programs that act as an instructor. It is uniquely used in 

teaching new topics. According to Sharma (2017), tutorial activity includes the 

presentation of information and other extension in different work forms including 

games, simulation and drill and practice. 

2. Drill and practice is the most popularly used CAI application due to its simplicity. 

According to Mukuna ( 2013), drill and practice activities have sounds and other 

motivating features that help students to progress at their own pace while using the 

software. 

3. In simulation, according to Audu & Agbo (2010), computer is used for the 

represention of the operation of real-life situations. Simulation program models real 

life situations and enables learners to experiment and manipulate it. Hence, simulation 

software provides an approximation of life scenario without being exposed to its risk 

or the expense of real life. 

4. Educational games are uniquely essential for instruction. According to Yusuf & 

Afolabi (2010), Game software is created to achieve the highest score in a contest, e.g, 

to either beat the computer or an opponent. Chawla & Deshwal (2013) noted that 

games is used as good instructional tool only if it is content-based.  

5. In dialogue level of CAI application, Adeshina (2015) explains that learners interact 

with the computer by asking questions while the computer responds.  

6. The discovery mode of CAI provides is a huge database of  information for specific 

content area or a particular course. Audu & Agbo (2010) elaborated that in discovery, 

learners are encouraged to solve given problems by trial and error. Problem solving 

software allows the learners to see the results of events of participation. 

 

Challenges confronting CAI in primary education sector 

There are a number of challenges that can impede the curriculum adoption and implementation 

of CAI, viz: - 

1. Teacher’s inadequate computer knowledge: 

Teachers who are not computer literate will find the integration of CAI in teaching-

learning processes very difficult to implement in the school curriculum. Buabeng 

Andoh (2012) noted that majority of teachers who are negligence towards the 

integration of ICT into learning process actually lacked the required skills.    

2. Erratic power supply: 

Erratic power supply is a factor that can militate against the full adoption of CAI in 

some countries especially in developing nations. Alasoluyi, (2015) noted that it will be 

almost impossible to keep equipment such as computers functioning when there is 

irregular supply of power.        

3. Unavailability of relevant software: 

Relevant software and applications are needed for the implementation of CAI 

especially in the primary education section. Alasoluyi (2015) noted that there is the 

existence of great discrepancy between the demand and supply of relevant software in 

some developing countries. 

4. Inadequate funding of education system: 
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This has been a major challenge facing education sector. Balogun (2010) noted that 

many countries are yet to meet up with UNESCO’s recommendation for budgetary 

allocation to the education sector.  

 

MATERIALS AND METHODS 
This paper adopted a descriptive survey of Computer Assisted Instruction (CAI). In order to 

acquire useful information needed for the paper discussion, copies of questionnaire instrument 

were administered to respondents using online Google form. The responses obtained were 

subjected to Cronbach’s alpha reliability analysis by specialist. The result of 0.84 gave a good 

reliability index of the instrument. The entire exercise took place within the space of three (3) 

weeks before completion.  

 

RESULT AND DISCUSSION 

 
 

The level of responses to the question raised in Fig. 1 indicates that CAI technique is new but 

well known educational technology. Majority of the respondents denote that CAI technique 

CAI uses a combination of text, graphics, sound and video in enhancing the learning process.  
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What is CAI and how is it relevant in students' learning? Answer:
Computer-assisted instruction (CAI) is an interactive instructional

technique where computer is used to present instructional material. CAI is
used monitor the learning that takes place.
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A large number of the respondents in view of the question posted in Fig. 2 noted that CAI is 

the instructional use of computing devices to present learning methods with the aid of games, 

tutorials and simulations.  

 

 
 

A very substantial number of the respondents agree that CAI technique is very effective in 

passing knowledge across all level of education including the primary and secondary school 

learning classes.  
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interactive presentation of materials through the use of  text, graphics,

audio and video enhancements.
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The analysis of the response to the question posted in Fig. 3 depicts that CAI is very effective 

in self learning. The respondents explain further that learners can learn at their individual pace 

as the computer gives them the opportunity to access learning resources anywhere at the 

learners’ convenience.  

 

 
 

The respondents in attempt to answer the question posted in fig. 5 highlighted some of the 

challenges of CAI as problems: i. between computers and learners (technical problems), ii. 

between computers and teachers (design problems), iii. between teachers and learners 

(instruction problems), and iv. between learners and learners (collaboration problems). 

 

CONCLUSION 
This paper has discussed the fundamental concept of Computer-assisted instruction (CAI). The 

paper enumerated some of the modes of CAI software delivery in the primary education sector. 

It affirmed that CAI possesses powerful features for making the learning environment more 

engaging for both learners and teachers as applicable in primary and secondary levels of 

education.  
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RECOMMENDATION 
The following recommendations were made base on the findings of this paper: 

1. Computer literacy and operation should be integrated into primary and secondary 

school curriculum.  

2. Alternative source of power supply should be provided as augment to support CAI 

equipments’ practical sessions. 

3. Relevant CAI packages should be used in applicable levels of primary and secondary 

schools. 

4. Government and other stakeholders in education should increase the funds allocated to 

primary and secondary schools so as to enhance the execution of its ICT projects in 

these levels of education. 

 

REFERENCE LIST 

1. Adeshina, E.A (2015). Effects of Information and Communication Technology (ICT) on 

Secondary School Students’ Economics Performance in Kaduna State. PhD (Curriculum 

and Instruction), Dissertation.   Department   of   Educational   Foundations   and   

Curriculum,   Ahmadu   Bello University, Zaria, Nigeria.  

2. Alasoluyi, O.E. (2015). Effect of Computer Assisted Instruction (CAI) on Students’ 

Performance in Economics in Senior Secondary Schools in Ekiti State, Nigeria; M.Ed 

Thesis Department of Educational  Foundations  and  Curriculum,  Faculty  of  Education,  

School  of  Postgraduate Studies, Ahmadu Bello university, Zaria, Nigeria. 

3. Audu, U.F. & Agbo, J.A. (2010). Educational Technology in Practice. De New Creation 

Publishing House Ltd., Kaduna. 

4. Balogun, A.M., (2010). Challenges of Higher Education in Nigeria: A Manager’s 

Perspective. Being a Paper Presented at the Maiden Edition of the Faculty of Education 

Annual Lecture Series, University of Ado-Ekiti, March, 22nd. 

5. Buabeng Andoh. C. (2012). Factors Influencing Teachers’ Adoption and Integration of 

Information and Communication Technology into Teaching: A Review of  the 

Literature. International Journal of Education and Development using Information and 

Communication Technology (IJEDICT). Vol.8. Pp. 136-155. 

6. Chawla, A. & Deshwal, P. (2013). Effectiveness of Computer Assisted Instruction on 

Academic Achievement of Students in Social Science. Darpan International Research 

Analysis. Vol. 1(6). Pp.1- 4. 

7. Edutech202 (2012) Computer Assisted Instruction. Retrieved from 

http://edutech202.blogspot.com/2012/12/computer-in-education-computer- assisted.html. 

8. Mukuna, T.E. (2013) Integration of ICT into Teacher Training and Professional 

development in Kenya. Makerere Journal of Higher Education. vol. 5 (1). Pp.3–21. 

9. Okebukola, P. (2013). Saving   Nigeria   from   Itself:  Towards Redemption   Plan   for 

education. 50th Anniversary Lecture of Faculty of Education, University of Ibadan, 

Ibadan. 

10. Patel, D. B. (2013). Construction and Effectiveness of Computer Aided Instruction 

(CAI) Programmed for the Units of Science and Technology of Standard VIII. 

International Journal of Research in Education. Vol. 2(1). Pp. 112-115. 

11. Sharma, R. (2017) Computer assisted learning.  A Study. International Journal of 

Advanced Research in Education & Technology. Vol. 4 (2). Pp.102-105. 

12. Thang, S.M. & Wong, S.U. (2010) Impact of ICT Teaching and Learning in Asia: 

294

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye

http://edutech202.blogspot.com/2012/12/computer-in-education-computer-%20assisted.html


Focusing on Emerging Trends, Patterns and Practice. International Journal of Education 

and Development using Information and Communication Technology (IJEDICT). Vol. 6 

(3). Pp. 3-14.  

13. Yusuf, M.O. & Afolabi, A.O. (2010). Effects of Computer Assisted Instruction (CAI) 

on Secondary School Students' Performance in Biology. Turkish Online Journal of 

Educational Technology. Vol. 8(1). Pp.62-69.  

295

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türk medeni hukukundaki istinaf ve temyiz başvuru şartlarından biri 

olan parasal başvuru sınırlarının adil yargılanma hakkı kapsamındaki bir başka hak olan 

mahkemeye erişim hakkı ile çelişkilerini eleştirel hukuk çalışmaları bağlamında ele almaktır. 

Türk hukukunda uygulanan dereceli yargılama sisteminde ilk derece mahkemesinin verdiği 

kesin olmayan kararları istinaf ve temyiz yoluyla üst derece mahkemelerde tekrar incelenmesi 

istenebilmektedir. Ancak bu mahkemelere başvuru yaparken bazı sınırlandırmalar 

belirlenmiştir. Başvuru süresi, harç ödenmesi, dava değeri ile ilgili bir parasal sınır bu 

şartlardandır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesinde vücut bulan adil 

yargılanma hakkı ve bu hakkı oluşturan başka pek çok haktan biri olan adalete erişim ve 

mahkemeye erişim hakkı da bir insan hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan haklarının 

temel ilkelerinden olan evrensellik ve bütünlük ilkeleri gereği de bu hakların herkese, her 

koşulda, hiçbir ayrım yapılmaksızın sağlanması gerekmektedir. Eleştirel teori ve hukuki 

realizm gibi önemli akımlardan etkilenen eleştirel hukuk çalışmaları modern liberal hukuku 

çeşitli yönleri ile eleştiriye tabi tutmuştur. Bu çalışmada da eleştirel hukuk çalışmalarının 

bakış açısı ve eleştirileri bağlamında Türk medeni hukukundaki parasal başvuru sınırları 

değerlendirilecek ve bu uygulamanın mahkemeye erişim hakkının bir ihlali olup olmadığı 

tartışılacaktır. Bu tartışmayı yaparken de hem hukuk normları hem de Adalet Bakanlığı’nın 

yayınladığı stratejik planlar ve yargı reformu bildirileri veri kaynağı olarak kullanılacaktır. 

Böylelikle hem eleştirel hukuk çalışmalarının teorik eleştirilerine Türk hukukundan pratik bir 

örnek gösterilmesi hem de mevzu hukuktaki bir sorunun tespit edilmesi beklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Eleştirel Hukuk Çalışmaları, Adil Yargılanma Hakkı, Mahkemeye 

Erişim Hakkı 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine the contradictions of monetary application limits, which is 

one of the conditions of request of appeal in Turkish civil law, with the right of access to 

court, another right within the scope of the right to a fair trial, in the context of critical legal 

studies. In the graduated trial system applied in Turkish law, it may be requested to re-

examine the uncertain decisions of the first instance court in the higher courts through 

appeals. However, some limitations have been determined when applying to these courts. 

Application period, payment of fees, a monetary limit on the value of the case are among 

these conditions. The right to a fair trial embodied in Article 6 of the European Convention on 

Human Rights and the right to access justice and access to a court, which is one of the many 

other rights that make up this right, also appear as a human right. In accordance with the 

principles of universality and integrity, which are among the basic principles of human rights, 
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these rights must be provided to everyone under all circumstances, without any 

discrimination. Influenced by important currents such as critical theory and legal realism, 

critical legal studies has criticized modern liberal law in various aspects. In this study, the 

monetary application limits in Turkish civil law will be evaluated in the context of the 

perspective and criticisms of critical legal studies and it will be discussed whether this 

practice is a violation of the right of access to court. While making this discussion, both legal 

norms and strategic plans and judicial reform declarations published by the Ministry of Justice 

will be used as data sources. Thus, it is expected both to show a practical example from 

Turkish law to the theoretical criticism of critical legal studies and to identify a problem in the 

subject law. 

 

Keywords: Critical Legal Studies, Right to Fair Trial, Right of Access to Court 
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Chief fund custodian of the "Keshikchidagh" State Historical and Cultural Reserve, 

Azerbaijan, Aghstafa City 

  

 

Cənubi Qafqazın ən böyük ölkəsi olan, Qərb və Şərq ənənələri və dəyərlərinin birləşdiyi 

Azərbaycan çox mühüm strateji coğrafi məkanda - qədim İpək yolunun üzərində yerləşir. 

Böyük İpək yolu    bizim eradan əvvəl  I minilliyindən başlayaraq bizim eranın  II minilliyinin  

ortalarına qədər Avropa və Asiyadan çarpaz şəkildə keçən ticarət yolu  olmuşdur. İpək 

Yolunun əsas hissəsi öz başlanğıcını Çinin paytaxtı Çanqandan (Xian) götürmüşdür. 

Eramızdan əvvəl dördüncü əsrdə Makedoniyalı İsgəndər Mərkəzi Asiya istiqamətində Hind 

çayını keçəndə, artıq Çin ipəyinin Aralıq dənizinə çıxışı var idi. Anadoludan başlayan ticarət   

Böyük İpək yolu  ilə hərəkət edən karvanlar Naxçıvandan ölkəmizə daxil olaraq Arazyanı 

vilayətlərdən, Beyləqan, Şirvan, Bakı, Şamaxı, Bərdə, Nuxa şəhərlərini keçərək  Ceyrançölə 

düzünə,   oradan da qərbə doğru yol almışlar. Ceyrançöl düzənliyi   Eldar çölü düzü ilə 

Kürçayı arasındakı böyük bir  ərazini əhatə edir. (M.A.Müseyibov, M.Ə.Süleymanov. 

Ceyrançöl alçaq dağlığının təbii landşaftı. Bakı 1975). 

Ölkəmiz qədim zamanlardan ibtidai insanların məskən saldığı yurd olmuşdur.   Cənubdan 

Kiçik Qafqaz dağları, şimaldan Kür çayı ilə araya alınmış Gəncə-Qazax düzənliyində, Kürün 

sağ və sol sahilində  yaşayışın izləri daş dövrünə qədər gedib çatır.   Bu qədim yaşayış 

məskənləri əksər halda düzənliyin orta hissəsində, hazırda qurumuş çay yataqları kənarlarında 

yerləşmiş,  burada eneolit dövrünün sonlarında yaşayışın kəsilməsi, ehtimal ki, quraqlıq 

dövrünün başlanması və axar suların quruması ilə bağlı olmuşdur.   

Qədim türk tayfaları əsasən köçəri cəmiyyət dünyasına aid idilər, köhnə dünyanın etnik 

tarixində rolları böyükdür. Uzun məsafələrə köç edərək, oturaq xalqlarla qarışaraq, əzəmətli 

imperiyalar yaradaraq, ictimai inkişafın gedişatını dəyişdilər, bir xalqın mədəni nailiyyətini 

digərlərinə ötürdülər, nəhayət özləri də dünya mədəniyyətinə töhfələr verdilər. Bunu arxeoloji 

qazıntılar nəticəsində aşkarlanmış maddi-mədəniyyət nümunələri, bəzək əşyaları bir daha 

təsdiq edir. 

Qədim maddi-mədəniyyətə və və zəngin təsərürüfat ənənələrinə sahib olan Azərbaycan xalqı, 

həm də özünün uzaq əsrlərdən bu günə qədər nəsildən nəsilə ötürülərək yaşadılan mənəvi 

mədəniyyəti ilə səciyyələnir. Xalqın mənəvi dünyasını , dini-fəlsəfi baxışlarını özündə 

yaşadan tunc dövrü qəbir abidələrindən olan Keşikçidağ kurqanlar vadisində aparılan 

arxeoloji qazıntılar  nəticəsində çoxlu miqdarda bəzək nümunələri aşkar edilmişdir. Bu bəzək 

əşyalarının tədqiqi və təhlili metalişləmə, daş işləmə kimi qədim sənətkarlıq növlərini inkişaf 

tarixini izləməklə yanaşı, qədim tayfaların mənəvi aləmini, dini-ideololi baxışlarını, ictimai-

siyasi həyatında baş verən dəyişiklikləri, qonşu əyalətlərlə mədəni və ticarət əlaqələrini 

öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Açar sözlər:  Ceyrançöl, kurqan,  skif ox ucluğu, fayans muncuqlar.  
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Azerbaijan, the largest country in the South Caucasus, where Western and Eastern traditions 

and values are combined, is located in a very important strategic geographical location - on 

the ancient Silk Road. The Great Silk Road was a trade route that crossing diagonally Europe 

and Asia from the 1st millennium BC to the middle of the 2nd millennium AD. The main part 

of the Silk Road began in Chang'an (Xian), the capital of China. When Alexander the Great 

crossed the Indus River in the direction of Central Asia in the fourth century BC, Chinese silk 

already had access to the Mediterranean Sea. Trade started from Anatolia - the caravans 

moving along the Great Silk Road entered our country from Nakhchivan, passing through 

around Araz provinces, Beylagan, Shirvan, Baku, Shamakhi, Barda, Nukha cities and headed 

to the Jeyranchol plain and from there to the west. The Jeyranchol plain covers a large area 

between the Eldar desert plain and Kura river. (M.A. Museyibov, M.A. Suleymanov. The 

natural landscape of Jeyranchol lowland. Baku 1975). 

Our country has been inhabited by primitive people since ancient times. The traces of life on 

the right and left banks of the Kura, in the Ganja-Gazakh plain, which is separated by the 

Lesser Caucasus Mountains from the south, and the Kura River from the north, date back to 

the Stone Age. These ancient settlements were mostly located in the middle part of the plain, 

on the edges of the now dry riverbeds, where habitation was interrupted at the end of the 

Eneolithic period, probably due to the onset of the drought period and the drying up of 

watercourses. Ancient Turkic tribes mainly belonged to the world of nomadic society, they 

played a big role in the ethnic history of the ancient world. Migrating over long distances, 

mingling with sedentary peoples, creating magnificent empires, they changed the course of 

social development, passed on the cultural achievements of one nation to others, and 

eventually contributed to world culture themselves. This is once again confirmed by the 

material culture samples and decorative items discovered as a result of archaeological 

excavations.  

The people of Azerbaijan, who have an ancient material culture and rich economic traditions, 

are also characterized by their spiritual culture, which has been passed down from generation 

to generation since ancient timesAs a result of archaeological excavations conducted in the 

valley of Keshikchidagh burial mounds, which are among the Bronze Age grave monuments 

that keep alive the spiritual world and religious-philosophical views of the people, a large 

number of decorative samples were discovered. The study and analysis of these ornaments is 

important in terms of studying the spiritual world of ancient tribes, religious-ideological 

views, changes in their social-political life, and cultural and trade relations with neighboring 

provinces, in addition to tracing the history of the development of ancient crafts such as 

metalworking and stonework. 

Keywords:  Jeyranchol, mound, Scythian arrowhead, faience beads 

 

 

Batı ve Doğu gelenek ve değerlerinin birleştiği Güney Kafkasya'nın en büyük ülkesi olan 

Azerbaycan, çok önemli bir stratejik coğrafi konumda - antik İpek Yolu üzerinde yer 

almaktadır. Büyük İpek Yolu, MÖ 1. binyıldan MS 2. binyılın ortalarına kadar Avrupa ve 

Asya'yı çapraz geçen bir ticaret yoluydu. İpek Yolu'nun ana kısmı Çin'in başkenti Chang'an'da 

(Xian) başladı. Büyük İskender, MÖ 4. yüzyılda İndus Nehri'ni Orta Asya'ya geçtiğinde, Çin 

ipeği zaten Akdeniz'e ulaşıyordu. Ticaret Anadolu'dan başlamış - Büyük İpek Yolu'nda 

hareket eden kervanlar Nahçıvan'dan ülkemize girerek Arazyanı vilayetleri, Beylagan, Şirvan, 

Bakü, Şamahı, Barda, Nuha şehirlerini geçerek Ceyrançöl ovasına oradan da batıya 

yönelmişlerdir. Ceyrançöl ovası, Eldar çöl ovası ile Kür nehri arasında geniş bir alanı kaplar. 

(M.A. Museyibov, M.A. Süleymanov. Ceyrançöl ovasının doğal manzarası. Bakü 1975). 
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Ülkemizde eski zamanlardan beri ilkel insanlar yaşamaktadır. Güneyden Küçük Kafkas 

Dağları, kuzeyden Kür Nehri ile ayrılan Gence-Kazak Ovası'nda, Kür Nehri'nin sağ ve sol 

kıyılarındaki yaşam izleri Taş Devri'ne kadar uzanıyor. Bu antik yerleşimler çoğunlukla 

ovanın orta kesiminde, kurumuş olan nehir yataklarının kenarlarında bulunuyordu ve burada 

Eneolitik dönemin sonunda, muhtemelen kuraklık döneminin başlaması ve su yollarının 

kuruması nedeniyle yerleşim kesintiye uğradı. 

Eski Türk tayfaları esas olarak göçebe toplum dünyasına aitti, eski dünyanın etnik tarihinde 

büyük rol oynadılar. Uzun mesafeler boyunca göç ederek, yerleşik halklarla kaynaşarak, 

muhteşem imparatorluklar yaratarak, toplumsal gelişimin yönünü değiştirdiler, bir ulusun 

kültürel başarılarını başkalarına aktardılar ve sonunda dünya kültürüne kendileri katkıda 

bulundular. Arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılan maddi kültür örnekleri ve süs 

eşyaları bu durumu bir kez daha doğrulamaktadır. 

Eski bir maddi kültüre ve zengin ekonomik geleneklere sahip olan Azerbaycan halkı, eski 

çağlardan beri nesilden nesile aktarılan manevi kültürüyle de karakterize edilir. Halkın ruh 

dünyasını ve dini-felsefi görüşlerini canlı tutan Tunç Çağı mezar anıtları arasında yer alan 

Keşikçidağ höyükleri vadisinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda çok sayıda süsleme 

örneği ortaya çıkarılmıştır. Bu süslemelerin incelenmesi ve analizi, sadece metal işleme ve taş 

işçiliği gibi eski zanaatların gelişim tarihinin izini sürmekle kalmaz, aynı zamanda eski 

kabilelerin ruhani dünyasını, dini-ideolojik görüşlerini, sosyal ve siyasi yaşamlarındaki 

değişiklikleri ve onlarla kültürel ilişkilerini de izler çevre illerle olan kültürel ve ticari 

ilişkilerin incelenmesi açısından önemlidir.  

Anahtar kelimeler: Ceyrançöl, höyük, İskit ok ucu, fayans boncuklar. 
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ÖZET 

Alfred Marshall modern ders kitaplarında geri dönüşlü zaman ve mekanik yöntem kullanan 

neoklasik iktisadın kurucularından biri olarak gösterilir. İlgili literatür ise özellikle son otuz 

yılda giderek artan ölçüde “her şeyin var olduğu Marshall’da” geri dönüşsüz zaman 

anlayışının ve evrimci analizin kullanıldığını yeniden keşfetmektedir. Dönemindeki önemli 

etkisine rağmen, “zaman öğesi”ne ve bunun teori bakımından neden olduğunu düşündüğü 

sorunlara takipçileri tarafın yeterince önem verilmemiştir. Özellikle, öğrencisi de olan A. C. 

Pigou tarafından Marshall’daki zengin içerik “iki boyutlu şemaya” indirgendirmiştir. 

Özellikle Pigou tarafından oluşturulan hattı takip eden neoklasik iktisatçıların önemli bir 

kısmı Marshall’ın işaret ettiği “zaman öğesi”nin önemi üzerinde fazlaca durmamış dolayısıyla 

da neoklasik iktisatta denge analizi önem kazanmıştır. Marshall “zaman öğesi”nden ne kast 

ettiğini tam olarak açıklamaz. İktisadi gerçeklikte ve gündelik hayatta yaşayarak 

deneyimlenen yaşamın gerçek zamanına analizinde yer vermek istediğinden böyle bir 

açıklama yapma gereği görmez. Pek çok yerde, statik analizin zayıflığına işaret ettiği 

karşılaştırmalarda kullandığı “gerçek hayat” tabirinin, ilerleyen, geri dönüşsüz bir kabulü 

kendiliğinden gerektirmesinin de böyle bir açıklama ihtiyacını ortadan kaldırdığını düşünmüş 

olabilir.  Bu çalışmadaki amacımız, değer ve denge gibi iktisat teorisinin iki önemli sorunuyla 

doğrudan ilişkili olan bu konuyu tartışmaya açmaktır. Bu amaç doğrultusunda ilk bölümde, 

geri dönüşsüz zaman kavramının kendisini kısaca açıklıyoruz. Takip eden kısımda ise 

günümüz iktisadının adeta vazgeçilmezi olan piyasa, kısa dönem ve uzun dönem ayrımlarının 

Marshall için ne anlama geldiğini ve buna bağlı değer meselesinde neden oldukları soruna 

değiniyoruz. Bir sonraki bölümde Marshall’ın gerçekliği açıklama derdinde olan iktisat 

teorisinin biyolojik analizi kullanması gerektiği yönündeki düşüncesinin, zaman öğesi ile olan 

ilişkisini ele alıyoruz. Son kısımda, zaman öğesinin geri dönüşsüz biçimde kabul edilmesi 

sonucunda ortaya çıkan, uzun dönem arz eğrisinin oluşmasında kullanılan temsili firma 

analizini tartışıyor ve sonuç bölümüyle çalışmayı bitiriyoruz. 

Anahtar Sözcükler: Alfred Marshall, zaman öğesi, değer sorunu, iktisadi denge, biyolojik 

yöntem. 

 

 

 

ABSTRACT 

Alfred Marshall is referred in modern textbooks as one of the founders of neoclassical 

economics, which uses reversible time concept and mechanical methodology. The relevant 

literature, on the other hand, has rediscovered the use of irreversible time concept and 

evolutionary analysis in Marshall, especially in the last thirty years. Despite his significant 

influence during his period and later, neither his pupils nor his followers have paid enough 

attention to “the element of time” and the problems he thought they caused in the theory. In 

particular, the rich content of Marshall was reduced to a "two-dimensional schema" by his 

pupil, A. C. Pigou. Majority of neoclassical economists followed the line constituted by Pigou 

ALFRED MARSHALL'S "THE ELEMENT OF TIME" AND THE PROBLEMS IT 

CREATED IN ECONOMIC THEORY 

 

ALFRED MARSHALL’IN “ZAMAN ÖĞESİ” VE İKTİSAT TEORİSİNDE 

DOĞURDUĞU SORUNLAR 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZİŞ 

ORCID: 0000-0003-0524-5499 

Ankara Üniversitesi SBF 

301

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



and  he importance of the element of time pointed out by Marshall has not been emphasized 

enough. Therefore equilibrium analysis has gained importance in the neoclassical economic 

theory. Marshall does not explain exactly what he means by “the element of time”. Since he 

wants to include the real time of life, which is experienced by living in economic reality and 

daily life, in his analysis, he does not need to make such a statement. He may have thought 

that the term "real life", which he used in comparisons in which he pointed out the weakness 

of static analysis in many places, necessitating a progressive and irreversible time concept 

acceptance by itself, eliminated the need for such an explanation. The aim of this study is  to 

discuss this issue, which is directly related to two important problems of economic theory, 

such as value and equilibrium. For this purpose, in the first part, the concept of irreversible 

time is briefly explained. In the following part, we discuss on what the market, short-term and 

long-term distinctions, which are almost indispensable in modern neoclassical economic 

theory, mean for Marshall and the problem they cause in the value issue. In the next section, 

we discuss the relation of Marshall's thought that economic theory, which is concerned with 

explaining reality, should use biological analysis with the element of time. In the last part, the 

representative firm analysis used in the formation of the long-run supply curve resulting from 

the irreversible acceptance of “the element of time” is discussed. The study finishes with the 

conclusion part. 

Keywords: Alfred Marshall, the element of time, value problem, economic equilibrium, 

biological analysis. 
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ABSTRACT 

Basel norms or Basel accords are the international banking regulations issued by the Basel 

Committee on Banking Supervision. The Basel norm is an effort to coordinate banking 

regulations across the globe, with the goal of strengthening the international banking system. 

It is the set of the agreement by the Basel committee of Banking Supervision which focuses 

on the risks to banks and the financial system. In the backdrop of financial crisis of 2009, the 

reforms have been brought to strengthen the trading book capital requirements under Basel II 

and enhance the three pillars of the Basel II framework. Since the crisis happened in U.S but 

the reform is supposed to be brought across the countries. Since the economies of countries 

are different so an analysis as to which country needs it or which country does not need it 

becomes a crucial point of discussion. India is one of the countries which has diverse 

economy, and the economic classes are divided at many stages. Researcher would examine 

whether BASEL norms III should be applied as it is in the country or diluted version of it 

should be brought. The study would focus on the impact of implementation of the norms in 

other countries and compare with India economic conditions. 

Keywords:- Banking Law, Basel Norms III, Indian banking system. 
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ÖZET 

Atlarda görülen enfeksiyon hastalıklar arasında paraziter kaynaklı olanlar önem arz 

etmektedir. Tektırnaklı hayvanlarda birçok endoparazit enfeksiyonlarına rastlanılmaktadır. 

Yaşam döngülerinin bir kısmını bu hayvanların iç organlarında, dokularında ve vücut 

boşluklarında sürdüren bu parazitler hayvanlarda gelişim, üreme ve performans azalmasına 

neden olabilmektedirler. Bu hastalılar bağışıklık sistemini etkileyerek hayvanları birçok 

hastalığa karşı duyarlı hale getirirler. Bu çalışma;  Kasım 2021 – Şubat 2022 tarihleri arasında 

Diyarbakır ili Hani İlçesinde kırsal mahallelerde bulunan yük ve taşımacılık amacıyla tarımda 

kullanılan farklı yaş, cinsiyet ve ırktan 57 attan alınan taze dışkı örneklerinin Fulleborn 

flotasyon ve Modifiye Benedek sedimantasyon tekniği ile muayene edilerek parazitlerin 

varlığının tespiti amacıyla yapılmıştır.  Flotasyon ve sedimentasyon yöntemiyle yapılan 

muayeneler sonucunda atların %96,5’inin (55/57) en az bir parazit ile enfekte olduğu tespit 

edilmiştir.  Paraziter enfeksiyon oranının bu yüksek seviyesi atların kontrol amaçlı 

antiparaziter ilaçlamalarının yapılmadığını bunun yanı sıra yaşı büyük olan atların taylar için 

enfeksiyon kaynağı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar kelimeler: At, Diyarbakır, Parazit  

 

ABSTRACT 
Among the infectious diseases seen in horses, those of parasitic origin is important. Many 

endoparasite infections are encountered in Equidae. These parasites, which continue some of 

their life cycles in these animals' internal organs, tissues, and body cavities, can cause a 

decrease in animal development, reproduction, and performance. These diseases affect the 

immune system, making animals susceptible to many diseases. This study; was carried out in 

order to detect the presence of parasites by examining fresh fecal samples from 57 horses of 

different ages and sexes used in agriculture for freight and transportation in rural 

neighborhoods in the Hani district of Diyarbakır province, between November 2021 and 

February 2022, by examining with Fulleborn flotation and Modified Benedek sedimentation 

technique. As a result of the examinations made by the flotation and sedimentation method, it 

was determined that 96.5% (55/57) of the horses were infected with at least one parasite. This 

high parasitic infection rate shows that horses are not treated with antiparasitic pesticides for 

control purposes and that older horses are a source of infection for foals. 

Key Word: Diyaybakır, horse, parasite 
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ANNOTATION 

In this article explains how the teacher in the educational process in work with students for 

forming technique of training and skills uses interactive methods. Implatation of interactive 

methods of teaching is one of the main perfective direct to the training students in modern 

universities and also necessary condition to an effective realizing of competence approach. 

Today the main metodic innovations connecting only with the use of interaction methods of 

education. 

The changes taking place in the higher education system are based on the shift towards the 

innovative personality-developing paradigm of education, the need to use the intellectual 

creative potential of a person for creative work in all spheres of life. 

One of the important elements of the complex transformation of the higher education system 

is the transition to a dual education system, where the implementation of the qualification 

method and the system of test units is mandatory.  The results of the analysis of the state 

education standards and legal normative documents showed that such transitions in the 

education system lead to changes in the requirements for the education system.  One of such 

changes is the requirement to use an interactive method of education in the process of 

teaching students. 

Informatization of education - and development of education through the use of technology, 

realizes the goals of individual oriented education.  "Today, young people are interested in 

information technology and it is very necessary to educate them according to the world 

standards," the President emphasized, in order to educate the young generation, it is important 

to optimize and improve the efficiency of information technology, i.e. computer literacy.  

Nowadays, interactive tools are used in the teaching of natural science - scientific education.  

With the help of interactive methods, the way for the teacher and the student to work 

creatively is being opened. 

Interactive educational methods are one of the important methods of improving the 

professional training of students at a higher education institution. 

It is not enough for the teacher to provide theoretical knowledge in lectures and to be 

qualified in the field of his subject.  It is necessary to take a closer look at the modern 

educational process.  Interactive methods ("Inter" - mutually, one another, "act" - to act) - 

means to act together, to be in the course of a song, to be in a conversation with someone.  In 

other words, interactive methods differ from other active methods and are aimed not only at 

students' extensive interaction with the teacher, but also at increasing the priority of their 

activity in the learning process. 

The essence of interactive teaching is that the learning process is organized in such a way that 

all students are interested and involved.  In the course of education, the joint interaction of the 

participants, mastering the study information - means that each of them has their own special 

contribution, there is an exchange of methods of action, exchange of knowledge and opinions.  

It takes place in the conditions of voluntary and mutual support and not only provides an 

opportunity to acquire new knowledge, but also develops knowledge and interaction skills, 

leads it to a higher form of community and cooperation. 
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Interactive learning shows specific and predictable goals.  One of these goals is to create 

favorable conditions for learning so that a student or trainee feels his or her success and 

intellectual wealth.  This makes the teaching process itself productive.  During the application 

of the interactive strategy, the teacher's role changes immediately - he only regulates the 

educational process and is engaged in its general organization, determines the common 

direction (prepares the necessary tasks and formulates topics and questions for group 

discussion), monitors the time and the order of execution of the planned work plan  , gives 

advice, explains complex names and helps in case of important details.  In addition, 

participants will have additional sources of information - books, dictionaries, encyclopedias, 

collections of genres, computer search programs.  Also, they rely on their social, i.e. their 

own, friends' experiences, in this case they need to communicate with each other, solve 

problems and tensions together, find common points of conflict, and come to an agreement if 

necessary.  During the work of the group, it is important not to limit the enthusiasm, not to 

increase the responsibility to one or several leaders, and that all members of the group should 

participate.  In addition, it is important that in interactive methods there is mutual dependence 

between group tasks, and the results of their work complement each other.  The drawing 

shows that the influence of the teacher is not direct but indirect.  Students come into contact 

with each other more often, and adults should monitor the direction of their motivation to 

achieve ten results, give advice and help in organizing reflections. 

Interactive service in school involves the organization and development of dialogical 

relations, which leads to mutual understanding, cooperation, joint solution of important tasks 

for each participant.  In interactive learning, it is not allowed that one narrator and one 

opinion prevail over others. 

In the course of dialogic education, students learn to think critically, to solve complex 

problems based on the analysis of situations and relevant information, to weigh alternative 

opinions, to take thoughtful group work, to participate in discussions, to interact with other 

people, and to make decisions.  For this, the lesson is organized individually and in pairs, 

research projects, real documents and games are used, work is carried out with various 

sources of information, and creative works are used. 

In interactive lessons, the role of the teacher is to direct the activities of the participants to 

achieve the goals of the lesson.  The main obvious characteristic of interactive methods is the 

activity of students in the learning process, which is stimulated by the teacher in the role of a 

partner-assistant.  Modern pedagogy is rich in a rich arsenal of interactive activities, among 

which the following can be highlighted:  

- creative tasks, work with small groups; 

- training games (role games, imitation, business games); 

- use of public resources (inviting specialists, trips);   

- social projects; 

- Interactive lecture, with interesting readings, video and audio materials, "student in the 

role of teacher", "everyone teaches everyone", mosaic (zigzag saw), use of questions, 

Socratic dialogue);  - analysis of complex and controversial questions and issues ("Take 

your place (opinion scale)", PTMN (POPS) formula, Projecting techniques, "Alone and 

we are all together", "Change the proposition", "Swing", "Television talk show style 

debate"  ", competitive speeches, symposium, round table); 

- solving problems, case-study - analysis of certain situations ("Decision tree", 

"Brainstorming", "Thinking", "Analysis of conflicts", "Negotiations and mediation", 

"Ladder and snakes").   
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In the process of teaching, the method of interactive education tries to solve the following 

problems:  

- Increasing students' interest in the subject; 

- Optimum learning of work material; 

- Development of intellectual independence for more students, along with searching for 

examples and ways to solve problems;  

- to be patient with other people's opinions and learn to work in a team; 

- to teach each student to value the right and dignity of his opinion.   

- confirmation of mutual relations of students;   

- Forming students' opinions, attitudes, professional and ethical values. 

 

 In an interactive lesson, there are the following work positions:  

- Not a lesson, but joint work; 

- the experience of the teacher is better than the collective experience of the group: 

- all participants are equal regardless of age, social status, experience, workplace;   

- every participant has the right to express his opinion on any questions: 

- there is no place to criticize the person; 

- Everything that was said during the lesson is not a guide to action, but information for 

thinking. 

 

The use of information-interactive technology in the educational process increases the 

student's interest in his profession, develops his creative inspiration, develops his scientific 

approach, increases the quality of his profession, and has a great contribution to the training of 

specialists capable of competition in the labor market. 
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ABSTRACT  
In the modern world of high speeds, instantaneous transmission of information, 

communication with an interlocutor almost anywhere in the world at any time has become 

customary. Any, even the most insignificant event easily becomes public knowledge in a few 

moments.  This also applies to the research and development sphere. Often, scientific 

experiments or long-term studies, without having received a final examination, are widely 

publicized.  It was during this period of human history that the issue of copyright and 

intellectual property rights became so relevant. In our work, we will consider the features of 

intellectual property rights in Russia and the USA.  

According to the Federal Law of the Russian Federation, copyrights do not apply to ideas, 

concepts, principles, methods, processes, systems, methods, solutions to technical, 

organizational or other tasks, discoveries, facts, programming languages, geological 

information about the subsurface. 

This is relevant to the same list, which does not fall under the protection of copyright, 

presented in American legislation: ideas, methods, processes...are not protected by copyright. 

We would like to believe that the sphere of science will be devoid of political background, the 

achievements of scientists from anywhere in the world will be celebrated with respect and 

appreciation by the world community. As can be seen from history, with the direct support 

and interest of the state, Russian scientists have great potential to create, put forward theories, 

conduct tests that give encouraging results even with a rather meager material and technical 

base. But for the security of intellectual property products, Russian scientists need a more 

advanced system of law in this area. This issue is especially relevant now in the era of 

sanctions and import substitution. 

Keywords: copyright; intellectual property products; radar; radar history; scientific priority. 
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ABSTRACT 
Word embedding is a crucial process in current text classification tasks since it enables 

representing words as real-valued vectors those are closer in vector space for similar words. 

By the way, meaning of sentences can be better understood by the machine, regardless from 

the alternative words used in composition. This study focuses on quantifying the effects of 

various embedding techniques on text classification performances. GloVe, fastText, Skip-

Gram, CBOW and BERT are tested as word embeddings, under the condition of 

predetermined feature sets varying from 100 to 1000 words. These word sets are selected with 

the criteria of highest deviation of word frequency for the available classes, quantified with 

the chi-square method. AG News dataset including 120K instances belonging to 4 classes is 

used as the data source, while a 6-layer ANN is used as the classifier model. Results indicate 

that BERT outperforms all other methods with 90.88% accuracy, while fastText (86.91%), 

Skip-Gram (85.82%) and CBOW (86.15%) give comparable results, and GloVe (80.86%) 

cannot compete with its peers, featuring the lowest score. Results also indicate that best scores 

are achieved for a feature set of 1000 words, while a moderate number of features (~500) also 

provide comparable classification accuracies for all word embedding techniques.  

KEY WORDS: Text classification, natural language processing, word embedding, text 

mining, artificial neural networks. 

 

1. INTRODUCTION 

Natural language processing provides effective tools for classifying texts into specific 

categories [1]. Artificial intelligence (AI) models are crucial components of NLP, handling 

the feature extraction tasks together with the classification process [2]. It has been widely 

used in various applications such as text subject recognition, e-mail classification, author 

gender classification, etc. [3]. Since text processing is a hard task due to the complexity 

originating from the language itself, various methods of text representation are proposed for 

each problem type. Popular methods include (but not limited to) word / phrase frequencies, n-

gram frequencies, word clustering, hidden meaning indexing and functional words [4]. 

Representation methods applied to the text-formatted data is one of the critical points of text 

processing. In its simplest definition, converting texts into numeric expressions is called word 

embedding. Word embeddings are generated with an unsupervised manner, training an 

embedding model with a large corpus in order to generate a fixed-size vector related with the 

meaning of each word. By the way, embedding vectors of similar words are also similarly 

represented in feature space, leading to a better understanding of texts in any language [4,5].  

This study focuses on the effect of word representation methods together with the size of the 

feature sets on text classification tasks. Feature sets (as words) are selected with the criteria of 

highest deviation of word frequency for the available classes, quantified with the chi-square 

method. The words with highest chi-square metrics are employed in varying counts from 100 
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to 1000 to investigate the effect of feature count on each embedding method. A standard 

artificial neural network (ANN) model has been used as the classifier. Word embedding 

methods as word2vec (skip-gram,CBOW), fastText, GloVe, BERT have been tested across 

the feature sets. Rest of the paper is structured to serve details about the dataset, methodology, 

results and conclusion.   

2. DATASET 

In this study, AG News library is used as the dataset [5]. It includes 490K articles extracted 

from more than 2000 news resources, those are split into four categories. These categories are 

business, science, world, and sports. [6]. Dispersion of the classes is shown below in Figure 1. 

 

 
 

Figure 1. Class distributions of AG news 

 

 

3. METHODOLOGY 

Although the texts are kept in computer-readable files such as HTML, PDF, DOC, they are 

not structured as the classification algorithms can understand [7]. For this reason, it should be 

structured through several processes. These steps will be explained in this section. 

3.1. TEXT PREPROCESSING 

Text classification tasks are usually operated on unstructured data [8]. In order to process non-

structured data, it has to be converted into a processable representation. The preprocessing 

steps followed in this study are given as [9]: 

Tokenization: The text has been divided into words and saved in arrays. 

Removing Stopwords: Words with no significant effect on the meaning are removed. 

Removing Punctuation and Digits: Punctuation marks and numbers in the text have been 

removed. 

Normalization: The text has been transformed into lowercase. 

Stemming: Word roots have been extracted by removing the suffixes or prefixes applied. 

3.2. FEATURE SELECTION 

The basic problem for text mining is the high dimensionality of the feature space. The feature 

set for a text document is a set of unique terms taking place in all documents. Feature 

selection is a method which reduces the number of attributes therefore, reducing the 

processing speed, which in turn provides higher efficiency. 

Applying a feature selection procedure, the data can be represented in a relatively smaller 

size. By the way, memory usage becomes optimized [10]. Gini Index, Entropy or Chi-Square 

metrics are commonly preferred to evaluate the importance of words for a classification task. 

In this study, the chi-square method has been used as the feature selection method. 

Chi-square statistics serves as a feature selection method that determines how an attribute has 

significance on discriminating the samples with respect to a predetermined class [10]. It better 

performs on raw data with randomness and large size properties satisfied [11]. This method 
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compares inconsistencies between expected results and actual results. The ‘E’ value shown in 

Eq. 1 represents the expected value and the ‘O’ value represents the observed value [10]. By 

the way, the deviations from expectation are quantified.  

Specifically, deviations in average frequency of a word across given classes is determined. 

Words with higher deviation are selected as attributes since they have higher capacity to 

discriminate classes. 

 

(X)2  =       ∑
(𝑂𝑖  − 𝐸𝑖  )

2

𝐸𝑖  
 

𝑛

𝑖=1

 
(1) 

                                   

3.3. WORD EMBEDDING 

3.3.1. WORD2VEC (SKIPGRAM AND CBOW) 

Developed by Mikolov et al. in 2013, Word2vec method is based on the basis of training 

words with a neural network. This method is based on guessing the output word based on the 

first word entry [12]. The most critical issue in text processing studies is to determine how 

texts will be represented. In the simplest terms, converting texts to numerical data is referred 

to as word embedding [13]. It is possible to convert the same text to different numerical 

values with different methods.  

Continuous Bag of Words (CBOW) and SkipGram are the two architectures to learn the 

underlying word representations for each word by employing neural networks. In the 

SkipGram model, the distributed representation of the input word is used to predict the 

context (surrounding words), while in the CBOW model, the distributed representations of 

context are combined to predict the word in the middle.  

3.3.2. GLOVE 

This method got its name from the initials of the words "Global Vectors for Word 

Representation". It is one of the most used methods in natural language processing. Glove 

method is developed by Pennington et al. at Stanford University [14]. The glove method is 

more successful than Word2vec methods in finding synonyms that are close to each other. 

Since the glove method is trained in word counting, it is also very effective in statistical 

calculations. Eq.2 shows the error function to be optimized in accordance with the Glove 

method. 

 

J =  
1

2
∑ f(𝑃𝑖,𝑗)(w

i,j=1 ui 
TvjlogPi,j)

2                             (2) 

 

 

u and v symbols represent the column and row values of the matrix formed with the global 

word counts. While f(𝑃𝑖,𝑗) is the nominal weight function, W is the size of the generated 

dictionary. 

3.3.3. FASTTEXT 

This algorithm was developed by Facebook AI Research in 2016. This algorithm, developed 

for text classification, is a library in the gensim model. The FastText algorithm converts texts 

to vectors. FastText decomposes words into 'n-grams' of fewer letters. With this feature, it 

differs from word2vec algorithms[13]. The n expression in the n-gram discourse constitutes 

the degree of repetition. In other words, according to the value of n, it is determined how 

many characters the word will be divided into. After training, word vectors are generated for 

all n-grams. Words that are less common as numbers can be calculated more effectively with 

the n-gram method [15]. 
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3.3.4. BERT  

The BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) algorithm was 

presented as open source by Google in 2018. BERT needs large amounts of training data. It 

has been specifically trained on Wikipedia and Google’s Books Corpus. In addition, two 

versions of BERT, BERTBASE and BERTLARGE have been published. The success of 

BERT is based on a Transformative deep learning architecture with an attention mechanism 

that learns the relationship between words according to the context [16]. Traditional context-

free word embedding models such as CBOW, SkipGram, FastText and GloVe generate a 

single word embedding representation for each word by considering only one direction while 

BERT converts it into bi-directional contextual text representations considering left and right 

contexts [17]. 

3.3. CLASSIFICATION STRUCTURE 

Deep learning, one of the machine learning methods, allows us to train artificial intelligence 

to predict outputs versus inputs using a dataset. The more training sets are used in the learning 

process, the more successful it can be in the testing process. A 6-layer ANN model has been 

used in this study. The upper layers are responsible for bringing out details. We used 512 

neurons in the first layer, 256 neurons in the second layer, 64 neurons in the third, fourth and 

fifth layers. In the output layer, there are 4 neurons, corresponding to the number of classes in 

the dataset. A dropout layer has been added between the first two layers to prevent overfitting, 

similar to the previously used models. The architecture of the model is shown in Figure 2. 

 

 

 
 

Figure 2. Structure of the Applied ANN Model 

 

3.4. MODEL EVALUATION 

To evaluate the classifier performances, common metrics such as accuracy and F-Score are 

used. These metrics are calculated by using the counts of correctly or wrongly classified 

positive and negative instances, which are described on a confusion matrix as in Table 1 [18].  
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Table 1. Confusion matrix. 

 

  Prediction 

  Positive (P’) Negative (N’) 

Actual Class 
Positive (P) TP (True Positive) FN (False Negative) 

Negative (N) FP (False Positive) TN (True Negative) 

 

i. Accuracy - Error Rate: Accuracy rate is the most prominent and simple method for 

measuring model performance. It is defined as the ratio of the number of accurately classified 

samples (TP + TN) to the total number of samples (TP + TN + FP + FN). The error rate is 

defined as the ratio of the number of incorrectly classified samples (FP + FN) to the total 

number of samples (TP + TN + FP + FN) [18]. Equations are shown in (3) and (4) 
 

Accuracy =
TP + TN

TP + FP + FN + TN
 (3) 

 

Error Rate =
FP + FN

TP + FP + FN + TN
 (4) 

 

ii. Precision: The precision is defined as the ratio of correctly predicted examples over the 

total number of positive examples. It is calculated by using Eq. 5. [18]. 

Precision =
𝑇𝑃

TP + FP
 (5) 

iii. Sensitivity: Sensitivity given in Eq. 6 [19] defines the ratio of correctly classified 

positive samples over the total number of positive samples: 

Sensitivity =
𝑇𝑃

TP + FN
 (6) 

iv. F-Score: The precision and sensitivity criteria alone are insufficient to make a significant 

comparison. Combining both criteria together provides more accurate information. The F-

Score is defined for this purpose. The harmonic mean of sensitivity and precision is called F-

Score and it is calculated by Eq. 7. 

 

F − Score     =
2𝑥𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦𝑥𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛
 (7) 

                                                                                                                  

4. RESULTS AND DISCUSSION 

In the study, most common word embedding methods in the literature have been used in the 

representation space. Python Language in Jupyter Notebook are used as the development 

environment. Scikit-learn, nltk, tensorflow, numpy, pandas and gensim libraries are used for 

the processing and learning tasks.  

We performed the experiments with varying feature (word) counts from 100 to 1000, using 

the most significant words as features calculated with chi-square metric. Normalized usage of 

a word for each class is calculated, while deviations of these counts across classes are defined 

with the chi-square metric.  
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Results of the study are given in Table 2, calculated for various number of features across 

given word embedding methods. Results indicate that BERT outperforms all other methods 

with 90.88% accuracy, while fastText (86.91%), Skip-Gram (85.82%) and CBOW (86.15%) 

give comparable results. GloVe (80.86%) cannot compete with its peers, featuring the lowest 

score. Results also indicate that best scores are achieved for a feature set of 1000 words, while 

a moderate number of features (~500) also provide comparable classification accuracies for 

all word embedding techniques. 

 
Table 2. Classification results for various feature counts and embedding methods. 

 

 
GLOVE FASTTEXT SKIPGRAM CBOW BERT 

NUM. OF 

FEATURE
S 

ACCURAC
Y 

F-

SCOR
E 

ACCURAC
Y 

F-

SCOR
E 

ACCURAC
Y 

F-

SCOR
E 

ACCURAC
Y 

F-

SCOR
E 

ACCURAC
Y 

F-

SCOR
E 

100 0,5688 0,5689 0,7482 0,7481 0,6688 0,6671 0,675 0,6735 0,7685 0,7685 

200 0,7092 0,7093 0,8046 0,8045 0,7687 0,7654 0,7721 0,7711 0,8082 0,8081 

300 0,7632 0,7632 0,8364 0,8363 0,797 0,7958 0,8024 0,8022 0,8524 0,8523 

400 0,7825 0,7825 0,8562 0,8562 0,8282 0,8271 0,827 0,8264 0,8584 0,8585 

500 0,7876 0,7876 0,8654 0,8654 0,8323 0,8326 0,8339 0,8336 0,8796 0,8796 

600 0,7885 0,7885 0,8673 0,8672 0,8441 0,8442 0,8444 0,8443 0,8948 0,8974 

700 0,7896 0,7895 0,8682 0,8682 0,8477 0,8472 0,8455 0,8453 0,9022 0,9023 

800 0,7982 0,7982 0,8687 0,8687 0,852 0,852 0,8562 0,8562 0,9076 0,9077 

900 0,8058 0,8057 0,869 0,8691 0,8533 0,8533 0,8616 0,8611 0,9085 0,9085 

1000 0,8087 0,8086 0,8691 0,8691 0,8585 0,8582 0,8615 0,8615 0,9088 0,9088 

 

 

 

 

These results are also plotted as in Fig. 3 to provide a better readability. BERT seems to 

overperform all embedding methods for all available number of features. However, for low 

number of features up to 500, FastText gives similar results with BERT. CBOW and 

SkipGram, representors of the same family, show similar classification success below 

FastText and BERT, and above GloVe.  
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Figure 3. Evolution of classification success (F-Score) for various number of features. 

 

5. CONCLUSION 

Five word embedding methods are tested for a text classification task with feature sets of 

varying word counts. BERT dominantly performs better than all, while FastText can give 

comparable results for low feature space up to 500 words. Word2Vec representors, featuring 

success level of some percent lower than the first two methods, have the ability to improve 

accuracy for larger feature sets, while FastText saturates after 500 words. GloVe cannot 

compete with the rest of the embedding methods for the given task, with 5-10% lower 

classification performance.  

As a result, in case of high processing capability, BERT can be used with a large feature set to 

provide a high-end solution.  For low feature space, FastText forms an alternative embedding 

method for acceptable accuracy.  
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ABSTRACT 
The Saudi General Department of Antiquities and Museums in 1988 discovered six collective 

burials at the so-called industrial site "Al-Maqar" in Aseer. some prehistoruc tools were 

among the finds in the site, with an sculptures of the horses and an dagger. The excavation's 

report neglected studying this dagger, the reason why it existed in these burials, and its 

purpose. This dagger was not the only object representing the political influence, as it was 

accompanied by another object that represented Wadjet-eye amulet. The report itself has 

failed to describe and date these objects.  

The significance of this study is clarified by historically contextualising the data in order to 

identify the function of this scarab. Indeed, due to the purposes of this object in Egypt at the 

time, was it used as a seal or as a protection amulet? This is considered as it only bears the 

signs of the name Amun.  

In addition, this paper attempted to determine the scarab’s date, resulting in dating it to the 

reign of Ramesses III or his successor at the latest. This reflects the Egyptian presence in the 

Late Ramesside era, in the northwest of the Arabian Peninsula. 

PeninsulaArabian –Maqar-Al - Dagger KEYWORDS 

 

 

THE OLDEST EVIDENCE OF POLITICAL SYSTEM IN THE ANCIENT ARABIAN 

PENINSULA, AL-MAQAR CIVILIZATION AS A MODEL 
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ÖZET 

Hammadde tedariğinde yaşanan küresel sıkıntılar hammadde maliyetlerini yüksek oranda 

arttırmıştır. Bu durum makine üreticilerininin maliyetlerini de arttırmıştır. Üreticiler 

maliyetlerini düşürmek için hammadde kullanımını azaltmaya yönelmiştir. Bu çalışmada 

derin delik delme makinasının en ağır parçası olan makine gövdesinin ağırlığını azaltmak için 

yapılan boyut optimizasyonu anlatılmıştır. Derin delik delme işleminde, delik toleransı, delik 

doğruluğu, yüzey pürüzlülüğü ve yüzey hassasiyeti en önemli işlem parametrelerindendir. 

Derin delik delme işleminde yüksek hızlı dönen motorlar rezonans oluştururarak bu işlem 

parametrelerini bozabilir. Bu nedenle optimizasyon çok amaçlı olarak kurularak amaçlar 

ağırlık minimizasyonu ve frekans maksimizasyonu olarak belirlenmiştir. Optimizasyonda 

tasarım değişkenleri olarak ise gövdenin üç adet yapısal boyutu seçilmiştir. Optimizasyon 

çalışmaları sonlu elemanlar analizleri ile yapılan modal analizler üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Latin hiper küp yöntemiyle deney tasarımı oluşturulmuştur. Bu 

tasarım üzerinden radyal temelli fonksiyonlar yöntemiyle amaç fonksiyonlarının vekil 

modelleri elde edilmiştir. Elde edilen vekil modeller çok amaçlı genetik algoritma yönteminde 

kullanılarak Pareto eğrisi elde edilmiştir. Çalışma sonucunda çok amaçlı optimizasyon ile 

derin delik delme makinası gövdesinin ağırlığının doğal frekans değerlerinin korunarak 

düşürülebileceği ortaya koyulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Derin delik delme, optimizasyon, modal analiz, ağırlık azaltma 

 

ABSTRACT 

Global problems in the supply of raw materials have increased raw material costs at a high 

rate. This situation has increased the costs of machine manufacturers. Manufacturers have 

tended to reduce the use of raw materials to reduce their costs. In this study, the size 

optimization made to reduce the weight of the machine body, which is the heaviest part of the 

deep hole drilling machine, is explained. In the deep hole drilling process, hole tolerance, hole 

accuracy, surface roughness and surface precision are the most important process parameters. 

In deep hole drilling, high-speed rotating motors can create resonances and distort these 

process parameters. For this reason, the optimization is developed as multiobjective and the 

objectives are determined as weight reduction and frequency maximization. Three structural 

dimensions of the body are chosen as design variables in the optimization. Optimization 

studies are carried out through modal analysis with finite element analysis. First, the 

experimental design is created with the Latin hypercube method. Based on this design, 

surrogate models of the objective functions are obtained by the method of radial basis 

functions. The obtained surrogate models are used in the multiobjective genetic algorithms 
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method and the Pareto curve is obtained. As a result of the study, it has been revealed that the 

weight of the deep hole drilling machine body can be reduced by preserving the natural 

frequency values with multiobjective optimization. 

Keywords: Deep hole drilling, optimization, natural frequency, modal analysis, weight 

reduction 

 

1. GİRİŞ 

Talaşlı imalat sektöründe dairesel delik açma işlemine delme ismi verilir. Delik boyunun delik 

çapına oranı 10’u aştığı durumlarda ise delme işlemi derin delik delme olarak adlandırılır [1]. 

Derin delik delme prosesi, havacılık, savunma ve ileri teknoloji gibi alanlarda sıklıkla tercih 

edililirken, makine parçalarına ve işlem proseslerin doğrudan bağlı olan yüksek hassasiyet, 

yüksek verimlilik ve düşük maliyet gibi unsurlara sahip olsması beklenir [2]. İstenilen 

unsurları iyileştirmek için optimizasyon yöntemleri araştırmacılar tarafından son zamanlar 

sıklıkla kullanılmaktadır [3-5]. Guo ve diğ. [6] çalışmalarında dinamik analizler aracılığıyla 

derine delik delme makinasına yapısal optimizasyon çalışmıştır. Çalışmalarında yapısal 

optimizasyom ile derin delik delme makinesinin parçalarının yapısal optimizasyon ile 

iyileştirilmesinde ve maliyet azaltılmasında kullanılabileceğini ortaya koymuşlardır. 

Bu çalışmada derin delik delme makinasının çok amaçlı optimizasyonu yapılmıştır. 

Optimizasyon çalışmasında amaçlar ağırlık azaltma ve ilk doğal frekans değerinin arttırılması 

olarak belirlenmiştir. Tasarım değişkenleri olarak ise gövdenin üç adet unsuru belirlenmiştir. 

Gövdenin doğal frekans değerleri sonlu elemanlar analizi yöntemiyle gerçekleştirilen modal 

analizler ile elde edilmiştir.  Optimizasyonun amaç fonksiyonları Radyal temelli fonksiyonlar 

ile elde edilirken, gerekli deney tasarımı noktaları ise Latin hiper küp yöntemiyle elde 

edilmiştir. Çok amaçlı optimizasyon ise çok amaçlı genetik algoritmalar yöntemi ile 

yapılmıştır. 

2. MATEYAL METOT 

2.1. Modal Analiz 

Derin delik delme makinasının doğal frekans değerleri FreeCAD [7] programı ile yapılan 

modal analizler ile elde edilmiştir. FreeCAD programı ile modal analizlerde kullanılacak 

sonlu elemanlar modeli Şekil 1’de verilmiştir. Modal analiz aşamasında derin delik delme 

makinası gövdesinin ayakları tabana sabitlenmiştir. Sonlu elemanlar modelinde ortalama 

eleman boyutu 25 mm tetrahedral tipi elemanlar kullanılmıştır. İlk tasarıma ait sonlu 

elemanlar modelinde 98768 adet düğüm noktası ve 414738 adet eleman bulunmaktadır. 

 
Şekil 1. Derin delme makinası gövdesi modal analiz sonlu elemanlar modeli 
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2.2. İlk Tasarım Modal Analiz Sonuçları 
İlk tasarım için gerçekleştirilen modal analiz sonuçlarının görselleri Şekil 2’de verilmiştir. 

Burada kritik olan ilk 3 doğal frekans değeri ele alınmıştır. İlk tasarım için modal analiz 

sonucu elde edillen ilk üç frekans değeri sırasıyla 126.35 Hz, 162.39 Hz ve 200.37 Hz’dir. Bu 

sonuçlara bakıldığında derin delik delme makinesinin gövdesinin ayağının geometrisinin 

doğal frekans üzerinde önemli etkisi olduğu söylenebilir. 

 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 

Şekil 2. İlk durum modal analiz sonuçları (a) Mode 1, (b) Mode 2, (c) Mode 3 

 

2.3. Çok Amaçlı Optimizasyon Süreci 

Derin delik delme makinası gövdesinin optimizasyonu için izlenen çok amaçlı optimizasyon 

süreci adımları aşağıda veirlmiştir: 

1) Tasarım değişkenlerinin belirlenmesi, 

2) Tasarım değişkeni sınırlarının belirlenmesi, 

3) Latin hiper küp ile deney tasarımının oluşturulması, 

4) Radyal temelli fonksiyonlar ile vekil modellerin oluşturulması, 

5) Çok amaçlı genetik algoritma ile çok amaçlı optimizasyonun gerçekleştirilmesi. 

Optimizasyon sürecinin ilk başında tasarım değişkenleri belirlenmiştir. Tasarım değişkenleri 

belirlenirken ilk tasarım sonucundaki ilk üç doğal frekans göz önünde bulundurmuştur. 

Ayrıca üst tablaya motor gibi delme ekipmanları yerleştirileceği için değişiklik 

istenmemektedir. Bu nedenle Şekil 3’de de verildiği üzere gövdenin her bir arayğının 

genişliği, derinliği ve çapraz atkıların kalınlığı tasarım değişkeni olarak belirlenmiştir. 

Tasarım değişkeni sınırları ise üretilebilirlik göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

 

 
                         (a)                                        (b)                                            (c) 

Şekil 3. Tasarım değişkenleri 

 

Optimizasyon sürecindeki yüzlerce iterasyon gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle direkt sonlu 

elemanlar analizi sonuçlarını kullanmk makul olmamaktadır. Bu nedenle vekil modeller terich 

edilmektedir. Bu çalışmada vekil modelleme için en çok tercih edilen yöntemlerden olan 
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Radyal temelli fonksiyonlar [8] kullanılmıştır. Vekil modelleme için gerekli olan deney 

tasarımında ise Latin hiper küp [9] yöntemi kullanılmıştır. Latin hiper küp yöntemi ile 15 adet 

deney tasarım noktası vekil modellerin oluşturulması ve 4 adet deney tasarımı noktası ise elde 

edilen vekil modellerin doğruluğunun kıyaslanması için kullanılmıştır. Bu deney tasarım 

noktaları, ilk doğal frekans ve ağırlık değeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Latin hiper küp deney tasarımı 

No TD1 TD2 TD3 Mode 1 [Hz] Ağırlık [kg] 

1 83 63 51 105.26 1986 

2 85 73 32 119.88 1917 

3 64 93 41 131.86 1932 

4 87 87 35 139.65 2005 

5 77 98 37 147.53 2002 

6 62 76 57 110.04 1971 

7 69 61 48 96.19 1899 

8 74 92 43 137.89 2000 

9 94 97 59 154.68 2237 

10 97 81 32 136.79 2014 

11 67 84 47 123.29 1958 

12 97 83 44 140.23 2097 

13 91 68 52 114.18 2049 

14 72 75 55 114.72 2005 

15 81 66 39 109.44 1914 

1 81 64 40 106.23 1912 

2 91 86 59 138.61 2171 

3 71 96 42 140.69 1989 

4 80 80 40 126.35 1975 

 

Latin hiper küp yöntemi ile elde edilen 15 adet deney tasarımı noktasından ilk doğal frekans 

ve ağırlık için vekil modeller elde edilmiştir. Elde edilen bu vekil modellerin doğruluğu latin 

hiper küp ile elde edilen 4 adet deney tasarımı noktası üzerinden incelenmiştir. Şekil 4’de bu 

4 nokta için vekil modeller ile modal analiz ile elde edilen değerlerin farkları yüzdesel olarak 

verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde ilk mode için en büyük hatanın %2, ağırlık için ise %0.5 

den küçük olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar oluşturulan vekil modellerin yüksek doğruluk 

ile optimizasyonda kullanılabileceğini göstermektedir. 

 
Şekil 4. Vekil model hataları 
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2.4. Çok Amaçlı Optimizasyon Sonucu 

Derin delik delme makinası gövdesinin çok amaçlı optimizasyonunun amaçları ağırlık ve ilk 

doğal frekans değeri olarak belirlenmiştir. Burada son zamanlarda artan maliyetler nedeniyle 

daha az malzeme kullanımı için ağırlık değerinin düşük olması istenirken derin delik delme 

makinasının rezonans girmesini önlemek için ilk doğal frekans değerinin ise yüksek olması 

amaçlanmıştır. Çok amaçlı optimizasyon çalışması, çok amaçlı geneitk algoritmalar [10] 

yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çok amaçlı optimizasyon sonucu elde edilen Pareto eğrisi 

Şekil 5’de verilmiştir. Optimizasyonlar azaltma temelinde kurulduğu için Pareto eğrilerinde 

yükseltilmek istenen parametre genelde negatif değerler olarak gösterilir. Bu sebeple burada 

ilk doğal frekans değeri negatif olarak gösterilmiştir. Pareto eğrisi üzerinde verilen bütün 

noktalar optimum noktoadır ve tasarımcıya farklı isteklerine göre seçim imkanı tanımaktadır. 

Örnek olarak eğer daha yüksek devirlerde bir makine tasarlanacaksa eğri üzerinde sol taraf 

doğru gidilerek seçim yapılmalıdır uya da tam tersi daha düşük devilerde çalışacak bir makine 

tasarlandığı takdirde sağ tarafa doğru bir seçim yapılabilir.  

 
Şekil 5. Çok amaçlı optimizasyon Pareto eğrisi 

 

Çalışmada, Pareto eğrisinde yeşil eğri ile ilk tasarımdaki birinci doğal frekans değerine denk 

gelen optimum noktanın ağırlık ve ilk doğal frekans değeri ele alınmıştır. İlk olarak optimum 

noktanın verdiği değerler ile sonlu elemanlar analizi yaparak hata değerleri Tablo 2’de 

verilmiştir. Hata değelerine bakıldğında hataların %2’den küçük ve sonuçların yüksek 

doğrulukla elde edildiği görülmektedir. 
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Tablo 2. Çok amaçlı optimizasyon sonucu 

Tasarım değişkenleri Optimizasyon FEA Hata 

TD1 

[mm] 

TD2 

[mm] 

TD3 

[mm] 

Mode 1  

[Hz] 

Ağırlık  

[kg] 

Mode 1  

[Hz] 

Ağırlık  

[kg] 

Mode 1  

[%] 

Ağırlık  

[%] 

60.42 88.93 30.16 126.49 1800 125.46 1829 0.82 1.58 

 

İlk tasarım ile çok amaçlı optimizasyon ile elde edilen optimum tasarım sonuçları Tablo 3’de 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde aynı ilk doğal frekans değerine göre optimum 

model ilk modele göre %8.86 oranında daha hafif olarak elde edilmiştir. 

 

Tablo 3. İlk durum ve optimum model arasındaki fark 

İlk tasarım Optimum Fark 

Mode 1 [Hz] Ağırlık [kg] Mode 1 [Hz] Ağırlık [kg] Mode 1 [%] Ağırlık [%] 

126.35 1975 126.49 1800 %0.11 -%8.86 

 

3. SONUÇ 
Bu çalışmada derin delik delme makinesi gövdesinin çok amaçlı optimizasyonu yapılmıştır. 

Optimizasyon çalışması son zamanlarda artan hammade maliyetleri nedeniyle daha az 

malzeme kullanımı için ağırlık değerinin düşük olması istenirken derin delik delme 

makinasının rezonansa girmesini önlemek için ilk doğal frekans değerinin ise yüksek olması 

amaçlanmıştır. Tasarım değişkenleri ise makine gövdesinin 3 geomterik unusuru seçilmiştir. 

Çok amaçlı optimizasyon çalışmasında, deney tasarımı oluşturmada Latin hiper küp, vekil 

modellemede Radyal temelli fonksiyonlar ve optimizasyonda ise çok amaçlı genetik 

algoritma kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, derin delik delme makinesi için gerçekleştirilen 

çok amaçlı optimizasyon ile ilk tasarım ile aynı ilk doğal frekans değerlerinde %8.86 oranında 

daha hafif bir gövde tasarımı ortaya koyulmuştur. Böylece çok amaçlı optimizasyon ile derin 

delik delme makinası gövdesinin ağırlığının doğal frekans değerlerinin korunarak 

düşürülebileceği ortaya koyulmuştur. 
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ÖZET 

İlyas Çelikoğlu 1923-2017 yılları arasında İstanbul’da yaşamış; “Yaptığım işin beni ruhen 

doyurması lâzım, boş işlere ayıracak ne vaktim ne de lüksüm var” diyerek 18 yaşlarında ilmi 

ve tasavvufi sohbetlere katılıp faydalı olduğunu düşündüğü her faaliyete iştirak etmiş bir 

İstanbul beyefendisidir. Ankara Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar Kara 

Harp Okulu'nda öğretmenlik yapmıştır. Emekli olduktan sonra tamamen müziğe yönelen 

Çelikoğlu, müziğe gönül vermiş onlarca öğrenci yetiştirmiştir. Neyzen Tevfik'in son öğrencisi 

olarak bilinmektedir. Sağlığında Küçük Ayasofya'da ney dersleri vermek suretiyle insanlarla 

bir araya gelen Çelikoğlu, aynı zamanda ney ahlâkıyla da bezenmiş olan, şunu yap bunu yap 

demeyen ancak sahip olmuş olduğu değerlerin güzelliklerini yaşayarak öğretmiş biridir. 

Kara Kuvvetleri’nden emekli olduktan sonra hayatında müzik her daim önemli bir yer 

tutmuştur. Neyle tanışması İkinci Dünya Savaşı yıllarına rastlasa da onun müzikle olan 

mesaisi çok daha öncelere dayanır. Çocukluk yıllarından itibaren bir arada bulunduğu arkadaş 

grubuyla her hafta bir araya gelerek meşk ettiğinden bahsederek; “İçimdeki müzik aşkı 

öylesine ağır basıyordu ki görevli olarak bulunduğum İzmir’de, devlet memuru olduğum için 

katılmamın yasak olduğu İzmir Radyosu’nda görev yapıyordum. Ama o günlerde ney 

üflemek bir yana, sesinin nasıl olduğunu bile bilmiyordum. Ta ki bir Ramazan günü o sesi 

duyana kadar…” diyerek o anı anlatırken radyodan duymuş olduğu ney sesinin adeta 

kendisini büyülediğinden bahsederek tarifi imkânsız bir hâlete büründüğünü ifade etmiştir. 

Yaşamış olduğu bu durumun tesiri ile neye başlayan Çelikoğlu, dönemin önemli 

musikişinaslarıyla tanışmaya ve musiki yolunda ilerlemeye başlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Neyzen Tevfik, İlyas Çelikoğlu, Ney, Neyzen, Musiki 

 

ABSTRACT 
İlyas Çelikoğlu lived in Istanbul between 1923-2017; He is an Istanbul gentleman who 

participated in scientific and mystical conversations at the age of 18 and participated in every 

activity that he thought was beneficial, saying, "The work I do should satisfy me spiritually, I 

have neither the time nor the luxury to spare for vain works". After graduating from Ankara 

Teacher's School, he taught at the Turkish Military Academy for many years. Çelikoğlu, who 

turned completely towards music after his retirement, has trained dozens of students who have 

devoted themselves to music. He is known as the last student of Neyzen Tevfik. Çelikoğlu, 

who came together with people by giving ney lessons in Little Hagia Sophia during his 

lifetime, is also a person who is adorned with Ney morality, who does not say do this or that, 

but taught the beauties of the values he had by experiencing. 

After retiring from the Army, music has always had an important place in his life. Although 

his acquaintance coincided with the Second World War, his work with music dates back much 

earlier. Mentioning that he had a great time coming together with the group of friends he had 

been with since his childhood, he said, "My love for music was so overwhelming that I was 

working in İzmir Radio, where I was not allowed to join because I was a civil servant. But in 
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those days, I didn't even know how it sounded, let alone how to blow the ney. Until he heard 

that sound on a Ramadan day…” while telling that moment, he stated that the ney sound he 

heard on the radio almost fascinated him, and expressed that he had become an indescribable 

state. Çelikoğlu, who started what he did with the effect of this situation he lived, started to 

meet the important musicians of the period and started to progress on the path of music. 

Keywords: Neyzen Tevfik, İlyas Çelikoğlu, Ney, Neyzen, Music 

 

1. GİRİŞ 

Türklerin İslâmiyet’i kabulüyle birlikte ney 13. yüzyıldan itibaren İslâm tasavvufunun 

sembolü haline gelmiştir. Bunda büyük mutasavvıf, filozof, şair ve veli Mevlana Celaleddin 

Rumi’nin rolü büyüktür. Mevlana mesnevisine “bişnev” (dinle) hitabıyla başlayarak neyin 

adeta varlığın zuhuru konusunda bir şeyler anlatmaya çalıştığını ifade etmiştir (Ceyhan, 

2004). Türk musiki tarihinde de çağlar boyunca birçok neyzen geleneğin bir devamı olarak 

eğitimini almış olduğu sazına tutkuyla üflemiştir. Onlardan biri de Mesut Paker ile Neyzen 

Tevfik Kolaylı’nın öğrencisi olan İlyas Çelikoğlu’dur. Ney geleneğinin 20. yüzyıldaki önemli 

bir temsilcisi olarak kabul edilen Neyzen Tevfik, yine geleneğin vazgeçilmez bir metodu 

olarak görülen meşk sistemiyle bu birikiminden öğrencisi Çelikoğlu’nu da faydalandırmıştır. 

Neyzen İlyas Çelikoğlu ve hocası Neyzen Tevfik’in Türk musikisi tarihinde incelenmeye 

değer önemli birer figür olmalarının sebebi onların ney meşkiyle
1
 aktarılan birikim zincirinin 

ardışık birer halkaları olmalarıdır. 

Ney kelimesi etimolojik olarak Farsça’da kamış anlamında kullanılan nây kelimesinin 

Türkçe’de uzun bir kullanımdan sonra neye dönüşmüş şeklidir. Üfleyenine ya da bir başka 

ifade ile çalanına neyzen, neyzenler topluluğunun başında olanına da serneyzen 

denilmektedir. Kamıştan üretilmiş olan bu müzik aletinin en eski örneklerine 

Mezopotamya’daki kazılarda rastlandığı kabul edilmektedir
2
. 

Öteden beri Türk mûsikisinin ve özellikle de tekke mûsikisinin vazgeçilmez sazı olarak kabul 

gören neyde bulunan yedi adet deliğin tasavvuf düşüncesinde “yedi esmâ” olarak 

yorumlanması ve neyin insân-ı kâmili temsil etmesinin yanında Mevlânâ Celâleddîn-i 

                                                           
1
 Hoca ve talebenin birlikte çalışmak suretiyle eserlerin yüzyıllar boyu nesilden nesile aktarımını sağlamış olan 

bu metod 19. yüzyılın ikinci yarısına değin bilfiil uygulanmıştır. Batı tesiriyle kurulan konservatuvarlarda da 

kısmen meşk sistemine devam edilmiş, günümüzde de belirli ölçülerde uygulanmaktadır. Bu yöntemle 

öğrencinin musikinin en teferruatlı inceliklerini, sazını, eserini, hocasının tarz ve üslûbuyla öğrenmek suretiyle 

“tavır” denen o ekolü devam ettirmesi amaçlanmıştır (Özcan, 2004). Bu noktada Neyzen Tan (2018), “Meşk 

zincirleriyle günümüze bağlanan ve yüzlerce yıldır kendi eğitim teknikleriyle nesilden nesile ulaşan mûsikîmiz 

günümüzde icat edilmiş geleneklerin sarmalındadır” (s. 9) ifadesiyle konunun önemine farklı bir boyuttan 

yaklaşmaktadır. 
2
 “Mûsiki tarihinde ise ney kelimesinin geçtiği en eski kaynaklardan biri Ya‘kūb b. İshak el-Kindî’nin (ö. 

252/866 [?]) Kitâbü’l-Muṣavvitâti’l-veteriyye min ẕâti’l-veteri’l-vâḥid ilâ ẕâti’l-veteri’l-ʿaşreti’l-evtâr adlı 

risâlesi olup burada ney “nây-ı Rûmî ale’z-zıkk” (Rum ülkesinde yaşayanların keseli neyi) adıyla 

kaydedilmiştir. Bu da “torbalı mizmar” (gayda, tulum) ismiyle bilinen bir sazdır. Tulumun ucundaki kamış 

kısmına da ney isminin verildiği kaynaklarda geçmektedir. İbn Sînâ, Kitâbü’ş-Şifâʾ adlı eserinde Arapça’da 

kamıştan yapılmış aletlerin ortak adı olan “yerâa” kelimesiyle içine nefes üflenerek çalınan ney sazından ve 

surnây çeşidinden bahsetmektedir. Safiyyüddin el-Urmevî er-Risâletü’ş-Şerefiyye’sinde ney konusunda 

açıklayıcı bilgiler vermiştir. Urmevî, Fârâbî’nin, kamıştan yapılan sekiz delikli bir sazdan bahsettiğini 

anlatmıştır. Abdülkādir-i Merâgī Maḳāṣıdü’l-elḥân’da nây adı altında şu nefesli aletleri sıralamaktadır: Nây, 

nây-ı balaban, nây-ı sefîd, nây-ı çâvur, zemr-i siyeh-nây, nây-ı hiyk, surnâ (surnây). Câmiʿu’l-elḥân’da ise bu 

sazlar hakkında açıklayıcı bilgiler sunmaktadır. Kırşehirli Nizâmeddin oğlu Yûsuf Dede’nin Risâle-i İlm-i 

Mûsikî adlı eserinde neyin öğretiminden ve yapısından söz edilmiş, Seydî’nin el-Matla‘ında da yine neyin 

perde isimleri ve üflenişiyle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Abdülbâki Nâsır Dede’nin Tedkīk u Tahkīk adlı 

eserinde ses sistemi neyin deliklerinden çıkan seslerle açıklanmaya çalışılmıştır. Matbu Hâşim Bey 

Mecmuası’nda da neyin şekli üzerinde deliklerinden çıkan seslerin isimleri olan perdeler kaydedilmiştir. Rauf 

Yektâ Bey’in Türk Musikisi adlı eserinde ney hakkında verdiği bilgiler de neyin bir kamış olmasına rağmen 

nefesli sazların en gelişmişi olduğu ifade edilmiştir” (Uygun, 2007, s. 68-69). 
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Rûmî’nin, “Dinle neyden ...” ifadesiyle başlayan Mes̱nevî’sinin ilk on sekiz beytinin neye 

ayrılması bilhassa Mevleviyye tarikatında bu saza farklı bir yer kazandırmış, bu sebeple ney 

bu tarikatta “nây-ı şerif” olarak da zikredilmiştir
3
. Türk mûsikî tarihinde pek çok neyzen 

yetişmiştir
4
.  

En yüksek sembolik ifadesini adeta tasavvuf düşüncesinde
5
 bulmuş olan ney yüzyıllardır Türk 

müziğinde önemli bir yere gelmiş, farklı sesiyle dinleyenleri kendisine hayran bırakmıştır. 

Günümüzde dünya müziğinde de dikkat çekmiş olup klasik müzik, caz gibi birçok mahalde 

denenmiştir. Bu bağlamda coğrafyamızın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen 

Neyzen Tevfik de kendisinin taş plaklara kaydedilmiş ney taksimleri ile on yıllardır aynı 

şekilde dinleyenlerini büyülemeye devam etmektedir (Özalp, 2000).  

2. İLYAS ÇELİKOĞLU’NUN DİLİNDEN HOCASI NEYZEN TEVFİK VE NEY  

Türk hiciv şairi ve neyzeni olarak bilinen Neyzen Tevfik Bodrum’da doğmuş, 1879-1953 

yılları arasında yaşamış ve 74 yaşında İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mehmet Tevfik’tir 

ancak çocukluğunda dinlediği, etkilendiği ve hayatı boyunca da yanından ayırmadığı 

neyinden dolayı zamanla Neyzen Tevfik olarak tanınmıştır (İbnülemin Mahmut Kemal İnal, 

1988). Derbeder yaşamı, alkole olan bağımlılığı, kimseye değer vermemesi, sivri dili ve etkili 

hicivleriyle şahsına münhasır biri olarak popüler bir iz bırakmıştır (Özalp, 2000). Bodrum’da 

babası Hafız Hasan Fehmi Efendi’nin öğretmenlik yaptığı rüşdiyede (ortaokul), İzmir’de de 

idâdî (lise) eğitimi almış, devamında da İstanbul’da Fatih medresesinde ilim tahsil etmiştir. 

Mehmet Akif Ersoy’la olan dostluğu, Akif’in kendisi hakkında bir şiir yazdığı, kendi 

şiirlerinin de bir kısmının Hiç adıyla 1919’da İstanbul’da basıldığı bilinmektedir (Öztuna, 

2006). Mala mülke değer vermeyen, etrafındaki haksızlıkları alaya alan Neyzen Tevfik
6
 

neyini sadece kendi ruhaniyeti için üfleyen, her hangi bir maddi kazanç elde etmeyi 

düşünmeyen, sadece gönül adamı kişiliğiyle öne çıkmış derviş meşrep biri olarak bilinir. 

Küçük yaşlarından itibaren üflemeye başladığı neydeki ustalığı hayatının ileriki safhalarında 

mûsiki otoriteleri tarafından da kabul edilmiş ve mûsiki meclislerinin aranan sazendesi 

olmuştur
7
 (Aksoy, 2007). “Neyiyle bütünleşmiş sanatının sırrında kendisine yöneltilecek her 

                                                           
3
 Bu tarikatın esası aşk, mârifet ve hizmet olarak vasıflandırılmış olup, muhibbân arasında istidatlarına göre ney 

üflemeyi, na‘t, âyin ve ilâhi söylemeyi ezberleyenler ve Mes̱nevî okuyanlar vardı (Tanrıkorur, 2004). 
4
 Bunlar arasından; “XIII. yüzyılda Kutbünnâyî Hamza Dede, XVIII. yüzyılda Kutbünnâyî Şeyh Osman Dede, 

III. Selim, XIX. yüzyılda Abdülbâki Nâsır Dede, Hamâmîzâde İsmâil Dede, Mehmed Said Dede, Derviş İsmâil 

Şeydâ, Oskiyam, Hasîb Dede, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Yûsuf Paşa, Üsküdarlı Sâlim Bey, Sâlih Dede, 

Efendi Veli Dede, Aziz Dede, Bolâhenk Nûri Bey, Hüseyin Fahreddin Dede’nin isimleri anılabilir. Son devirde 

ise Giriftzen Âsım Bey, Nurullah Kılıç, Rauf Yektâ Bey, Mehmet Emin Dede (Yazıcı), Gavsi Baykara, Halil 

Dikmen, Neyzen Tevfik, Süleyman Erguner, Halil Can, Hayri Tümer, Ulvi Erguner, Aka Gündüz Kutbay, 

Doğan Ergin, Fuat Türkelman, Ahmet Yakupoğlu ve Niyazi Sayın zikredilebilir” (Uygun, 2007, s. 68-69). 
5
 “Tasavvuf düşüncesi Allah sevgisi (muhabbetullah) ve Allah korkusu (mehâfetullah) temeline dayanmakta, 

Allah korkusu aynı zamanda Allah’ı sevmekten kaynaklanan bir çekinme olduğu için bu iki kavram birbirini 

tamamlamaktadır” (Öngören, 2011, s. 120). 
6
 Çelikoğlu kendisiyle yapılan söyleşide “Müzik sanatında da fevkalâde bir insandı. Fakat taşlama ve hicivde, o 

dönemde, onun gibi ifade kabiliyeti olan başka bir ağız göremedim ben. Çok zekiydi ve oldukça etkili ifade 

ederdi düşüncelerini. Bir başkası düşünemezdi onun söylediklerini. Bazen günahsız insanlara dokunduğu da 

olmuyor değildi tabiî. Asla çekmezdi lafını… Kaldı ki o zamanın Reis-i Cumhuru’nu bile hicvedebilme 

cesaretini gösteren bir insandı o. Çekiniyorlardı kendisinden. Bazen öyle çileden çıkardı ki değinmediği şey 

kalmazdı. Kendince gördüğü haksızlıklardan dolayı hırçınlaşırdı. Ve en çok toplumda gözlemlediği eksikleri 

hicvedip söylerdi. Belki de duyması, ilgilenmesi gereken mercilere ulaşsın diye” bahsederek hocasının bu 

özelliğine dikkat çekmiştir (https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-

ilgi-duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 13.12.2022]). 
7
 “Aksedince gönlüme şems-i hakîkat pertevi / Meyde Bektâşî göründüm neyde oldum Mevlevî” mısraları onun 

yaşayış tarzı ve düşünceleri hakkında geniş bir fikir vermektedir. Hayatında kendisine maddî imkânlar 

sağlayacak kişilere asla iltifat etmemiş, bildiği ve inandığı gibi yaşamıştır. “Felsefemde yok ötem, ben çünki 

sırr-ı vâhidim / Cem‘-i kesrette yekûnen sıfr-ı mutlak olmuşum / Yokluğumla âşikârım, Ehl-i beyt’e âidim / 

Secdemin şeklindeki ism-i Muhammed şâhidim” mısraları ve ölümüne çok yakın bir zamanda kendisini 
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eleştiriyi daha söze dökülmeden susturabilecek kabiliyette ve hayranlıkta söylediği gibi 

yaşamış, yaşadığı gibi söylemiş Türk kültür hayatının kimseye benzemeyen bir rengi olarak 

ölümünden sonra da hayranlıkla anılan önemli bir figür olmuştur”
8
  (Türk, 2019, s. 230). 

Samsun’un Kolaylı kazasından olan neyzenin soyadı da Kolaylı
9
 idi. Öğretmen olan babasıyla 

birlikte akşamüstü kurulan pazarlardan birine giderken yolda bir komutanın çete 

elemanlarının kesik başlarını halka göstermesine şahit olması kendisinin ruh yapısını olumsuz 

etkilemiş ve depresyona sürüklemiştir. Bu olayın devamını öğrencisi olan İlyas Çelikoğlu 

şöyle anlatmaktadır: 

O aralıkta dere kenarlarındaki su kamışlarını alıyor, düdük yapıyor ve sürekli çalıyor. 

Ailesi bu durumdan rahatsız olup düdükleri elinden alıyor, fakat hocamın durumu daha 

da kötü olunca doktora götürüyorlar. Doktor aileye “Bu çocuk bir şey ile meşgul 

müydü?” diye sorunca aile durumu anlatıyor. Doktor ise düdüklerin kendisine geri 

verilmesi gerektiğini söylüyor. Başlangıcı bu şekilde olmuş. Yaşı kemâle erince de 

babasının İzmir Urla’ya tayini çıkıyor. Orada Berber İbrahim Efendi diye bir neyzen ile 

tanışıp kendisinden neyi öğreniyor. Sonrasında yolu İstanbul’a kadar uzanıyor 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-

duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 12.12.2022]). 

Neyzen Tevfik’in ney ile tanışmasıyla ilgili olarak bahsi geçen diğer bir anlatıda ise 

kendisinin yedi sekiz yaşlarında iken bir akşam babasıyla birlikte deniz kıyısında gezdikleri, 

yol üzerinde rastladıkları bir kahvede dinlendikleri ve dinlenirken de yüzlerinde aşk-ı hüdâ 

parlayan iki hayâl-i garip kişinin içeri girdiği ve bir köşeye oturdukları bahsi anlatılır. 

Oturanlardan biri kolunun altından neyini çıkarır ve “destur” sözüyle üflemeye başlar. Diğer 

arkadaşı da Mevlânâ’ya ve Mevlevîliğe içten bağlı olan Esrâr Dede’den bir gazel okur 

(Aksoy, 1995, s. 432-434). Bu duruma şahit olan Tevfik yaşının küçük olmasına rağmen icra 

edilen müzikten çok etkilenmiş olup ertesi gün dinlemiş olduğu müzik aletinin ney olduğunu 

babasından öğrenmiş ve arayışa yönelmiştir. Elbette ki bu meraktan babası pek razı değildir, 

çünkü kendisinden enerjisini, dikkatini derslerine vermesini istemektedir. Ancak Tevfik, 

babasının tüm öğütlerine rağmen okulun bahçesinde eline geçirmiş olduğu bir kamışa delikler 

açmış, makara takmış ve ilk neyini üflemeye başlamıştır. Bu durumu da şu şekilde anlatmıştır: 

Ben babamın dizinin dibinde çocuk ruhumun olanca vecdiyle dikkat kesilmiş, bu 

düdüğü kemâl-i huşû ile dinlemiş ve dinlerken de -Allahu âlem- bir daha aslıma 

rücû’ etmemek üzere kendimden geçmiştim. O gece Ege Denizi’nin ölümsüz 

dekoru içinde dinlediğim o lâhuti seste sezdiğim mana-yı sermediyettir ki beni bu 

gün derbeder, ne aradığı ne istediği bilinmez bazen Eflatûn’la boy ölçüşecek 

kadar akıllı bazen tımarhaneye iltica edecek kadar deli Neyzen Tevfik yaptı (Sarı, 

2010, s. 23-24). 

Başka bir yerde ise 7-8 yaşında iken bir gün babasıyla Bodrum’un Tepecik kahvesine 

gittikleri ve orada dinlenirken kahveye yakın yerdeki ağaçlar altından yükselen bir ney sesinin 

küçük Tevfik'in ruhunun derinliklerine işlediği ve babasının da "Bunlar dervişlerdir oğlum, 

                                                                                                                                                                                     
ziyarete gelen Cemalettin Server’e söylediği, “Şahit ol Server, ben şuurlu bir müminim” sözü onun dinî inancı 

hakkında da önemli bir bilgi içermektedir (Aksoy, 2007, s. 72-73). 
8
 O hiçbir ölçüye sığmayan karakterini: “Malum ya! Eskiden bir söz vardır. ‘Ya olduğun gibi görün veyahut 

göründüğün gibi ol.’ Bugün kırk yaşındayım. Olduğum gibi görünmekteki metanet ve resanetime delil-i kati ve 

bürhan-ı celi sebatsızlıktaki sebatımdır. Bazen de ahval-i zamana, eyyam-ı devrana uymak için yani: 

göründüğüm gibi olmak hevesine her ne kadar temayül ettimse de o kisve-i izafiyeyi bir türlü taşıyamadım. 

Giran geldi. Esasen ne lüzumu var. ‘Neyzen Tevfik’ sazı ile sözü ile duzi ile seyyar bir ibret-i mücessemedir” 

(Türk, 2019, s. 230). 
9
 Konuyla iligili olarak bir yüksek lisans çalışması bulunan Sarı (2010), “Neyzen Tevfik’in kardeşi Şefik 

Kolaylı, Hasan Fehmi Efendi’nin ailesi Bafra’da Kolaylıoğulları olarak bilindikleri için babasının tavsiyesi 

üzerine “Kolaylı” soyadını alır. Neyzen Tevfik de bu soyadını alır, ancak nüfus cüzdanına soyadı, 

öğrenemediğimiz bir sebepten ötürü “Kolaylık” yazılmıştır” demiştir (s. 13). 
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ney çalıyorlar…" demesi üzerine kendisinin neye delice merak sardığı bahsi geçmektedir. 

Birkaç yıl sonra babası, Urla'ya tâyin edilince, Tevfik de bir gün Urla sokaklarında dolaşmağa 

çıkar ve çarşıda bir berber dükkânı önünde duyduğu ney nağmeleri, onu yeniden büyüler. 

Tevfik, ceketinin önünü ilikleyerek, fesini düzelterek terbiyeli bir tavırla dükkândan içeri girer 

ve berber Kâzım efendinin elini öperek, kendisine ney dersi vermesini rica eder. İyi kalpli 

okumuş bir insan olan Kâzım Efendi, 15-16 yaşlarındaki bu meraklı çocuğun isteğini kırmaz 

ona ney dersi vermeğe başlar. Fakat Tevfik'in bu kuru kamış parçasından çıkan seslere karşı 

duyduğu derin zevk, onda ruhsal bir hastalık yaratır. Genç neyzen, bayılmalar, sara nöbetleri 

geçirmeğe başlar. Fakat o, bütün bu rahatsızlıklara rağmen neye olan derin sevgisinden 

kendini kurtaramaz (Taha Toros Arşivi). 

Neyzen Tevfik’in son talebesi olarak bilinen Çelikoğlu da kendisinin neyle tanışmasının 

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) yıllarına rastladığını söylemesine rağmen müzikle olan 

mesaisinin çok daha öncelere uzandığını belirtir. Hatta çocukluğunda arkadaşlarıyla her hafta 

bir araya gelerek meşk ettiklerinden bahsederek içindeki müzik aşkının her daim ağır bastığını 

dile getirmiştir. Öğrencilerinin bildiği ve sağlığında kendisiyle yapılan röportajlarında ifade 

ettiği o güzel hatırası çok manidardır: 

“İçimdeki müzik aşkı öylesine ağır basıyordu ki görevli olarak bulunduğum İzmir’de, 

devlet memuru olduğum için katılmamın yasak olduğu İzmir Radyosu’nda görev 

yapıyordum. Ama o günlerde ney üflemek bir yana, sesinin nasıl olduğunu bile 

bilmiyordum. Ta ki bir Ramazan günü o sesi duyana kadar…” Çelikoğlu o anı da şöyle 

hatırlıyor: “O kadar zor bir gün geçirmiştim ki, eve geldiğimde rahmetli eşim bana, 

‘İlyas bu ne hal?’ demişti. Ders vermek için Trakya tarafına gitmiştim, döndüğümde 

üstüm başım toz içindeydi. Elimi yüzümü yıkayıp, biraz dinlenmek üzere divana 

uzandım. Bir taksim vardı radyoda. Duyduğum ses adeta beni benden aldı. Bunu tarif 

edemem. Ertesi gün, o yıllarda mahallelinin uğrak yerlerinden biri olan semtimizdeki 

berber dükkânına gittim. Berber Mustafa Ağabey’e bir enstrüman sesi duyduğumu ama 

ne olduğunu bilmediğimi söyledim. O da beni müzik bilgisine güvendiği Hüseyin 

Tolan
10

 ile tanıştırdı
11

. Onun da vesilesiyle ilk ney hocam Mesut Paker’le buluştum ve o 

gün neyle olan maceram başlamış oldu. Derin bir nefes alın. Dudaklarınızı büzüp, hu 

deyin… İşte neyin sırrı burada gizli. Mesnevi’de sözü edilen ney, aslında insanı temsil 

ediyor. Orada aşktan söz ediliyor. “Birbirinizi âşık gibi sevin” diyor ilk beyitleri. Ne 

kadar müşkül konu varsa aşılabilecek ve ne kadar çetin konu varsa onları da içinde 

olarak düşünürseniz neyin yapısını anlarsınız” 

(https://www.pozitifdergisi.com/roportaj/tarihi-yarimadada-modern-bir-sufi-ilyas-

celikoglu.html, [Erişim tarihi: 07.12.2022]). 

İlyas Çelikoğlu neye olan bağlılığını, ona nasıl huzur verdiğini ve hayat yoldaşı olduğunu ise 

hep şu sözleriyle dile getirmiştir: 

                                                           
10

 Hüseyin Tolan tabii ses güzelliğinin yanı sıra bestelediği dini ve din dışı eserleriyle de tanınan Ali Rıza 

Şengel, Refik Fersan, Fahire Fersan, Münir Nurettin Selçuk, Refik Alpman gibi üstatlardan nazariyat ve üslûp 

dersleri almış ve sonrasında Selahattin Pınar, Sadettin Kaynak, Kemal Batanay gibi hocaların yanında musiki 

ilmini geliştirmiştir (Özcan, 2012, s. 232-233). 
11

 Çelikoğlu kendisi ile yapılan bir başka söyleşide bu kişinin “Osmanlı zamanından kalma Dar’ül Talim-i 

Musiki’de (Musiki Eğitimi Evi) öğretim görevlisi, aynı zamanda koro şefliği yapan musiki küpü Rumeil 

kökenli Hafız Hüseyin Tolan Efendi'ni’ olduğu ve kendisinden klasik musiki eğitimi almaya başladığını, ama 

gönlünün hep o ney sazında olduğunu ve hocası Hüseyin Tolan’a bu isteğini ifade ettiğinde hocasının acele 

etmemesi gerektiğini, bu sazı kendisine öğretecek birisinin olduğunu ve Cuma günleri geldiğini söyler. Bir 

Cuma akşamı da Hüseyin Tolon hocanın evinde meşk ederken içeriye giren misafirin Neyzen Emin Dede’nin 

talebesi Mesut Paker olduğunu” söyler. Bu vesileyle hemen ney dersleri için uygun günleri ayarlayarak ney 

derslerine başladığını söyleyen Çelikoğu; böylece solfej, nota, nazariyat derslerini Hafız Hüseyin Tolan’dan 

ney derslerini ise Mesut Paker hocadan alarak eğitimine devam ettiğini ifade eder 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-

emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 11.12.2022]). 
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“Sıkıntı olur, zorluk çekersin, soluğun kesilir, hatta açlığını dahi düşünmez bir halde 

eline alabilirsin. Ama başka bir saza bunu yapamazsın. Diğerlerini çalarken onu 

üflersin, adeta soluk verirsin. Bir insan gibi… Allah’ın adlarından biri olan, hu çekerek 

başlarsın neyi üflemeye. Neyde âşık olan kişi bizar olmuştur, dinler sesini. Öyle bir aşk 

ki bu, uzaktan benzine kibrit tutmak gibi alevlendirir insanı.” 

İlerleyen zaman diliminde hocası olan Mesut Paker’den ney dersi almaya devam eden İlyas 

Çelikoğlu bir gün hocasından “Evlat ben sana verebileceğimi verdim. Artık seni Tevfik 

Efendi’ye götüreceğim. Onun parmakları benden daha süslü, O neyi süslü üfler” sözü ile 

irkildiğini belirtir. Çünkü o günlerde Neyzen Tevfik fütûrsuz konuşması, içkiye olan 

mübtelâlığı ve aksiliği ile tanınmaktadır. Her ne kadar rızası olmadığını beyan etse de hocası 

Mesut Paker’i de kıramaz ve birlikte Neyzen Tevfik’in kaldığı Fatih’teki Reşadiye Oteli’ne 

giderler
12

. Neyzen otelin 5. Katında ikâmet etmektedir. O buluşma anını da şöyle anlatır: 

“Benim Neyzen Tevfik’le bir samimiyetim yoktu. Ayrıca onun içki içmesinden de 

rahatsız oluyordum. Mesut Hocam ise benim bu çekingenliğimi fark edince ‘Derviş 

olmak istiyorsan, tabelanın arka tarafına bak! Kendini toparla, oraya gideceğiz’ dedi. 

Kapısına geldiğimizde hocam kendini tanıttı. Neyzen, kapıyı dahi açmadan, yattığını 

söyleyerek bizi göndermeye çalıştı. Bunun üzerine sinirle oradan ayrılmaya çalıştım 

ancak Mesut Paker hocam buna müsaade etmedi. Bana “Dervişe hiddet yakışmaz” 

diyerek sakinleştirdi. Biraz sakinleştikten sonra Neyzen Tevfik’le tanışmak için içeri 

girdik. Kendince odasını toparlamış, misafir bekleyen bir hal üzere idi” 

(https://www.pozitifdergisi.com/roportaj/tarihi-yarimadada-modern-bir-sufi-ilyas-

celikoglu.html, [Erişim tarihi: 07.12.2022]. 

Hocası Mesut Paker’in kendisini Neyzen Tevfik’le tanıştırması ve ona “Senden istediğim bir 

an evvel buna meşklerini devam ettir” sözü üzerine Süleyman adında bir öğrenci de 

beraberlerinde olmak kaydıyla Neyzen Tevfik’le ney derslerine başladığını ifade eden 

Çelikoğlu, dersler esnasında Neyzen Tevfik’in galiz konuşmalarından ve hakir olarak gördüğü 

davranışlarından da oldukça rahatsız olduğunu, ancak ilk hocası Mesut Paker’in hatırının 

büyüklüğü sebebi ile derslerdeki devamlılığa sabr ü metânet gösterdiğini söylemiştir hep. 

Ancak neyzenin bu bozuk halini kabullenmesi zamanla sabrını taşırmış ve bir gün hocasıyla 

tartışmış ve helallik alarak kendisiyle ilişkisini kesmiştir. Bu fetret bir cumartesi günü 

Beşiktaş’ta Tuzbaba’da iken kapının çalınması ve meşk arkadaşı Süleyman’ı evinin kapısında 

görene dek yaklaşık beş ay devam etmiştir. Devamında Çelikoğlu olayı şu şekilde 

anlatmaktadır:  

“Kapı çalındı, açtım, karşımda Süleyman! Hoca beni çağırıyormuş. İstemeyerek de olsa 

gittim. Beni buyur etti, oturmayacağımı söyledim. Kalkıp omuzlarımdan bastırarak 

oturttu beni. ‘Büyüdün!’ dedi bana. ‘Büyümedim hocam’ diyerek başladım söze ve 

kendisinden rahatsız olduğum tüm sözlerini art arda sıraladım. Son olarak da bunların 

kendisine yakışmadığını söyledim. Bana cevap olarak, ‘Sarhoştum belki!’ dedi. “Ulan, 

akıllı çocuksun ama seninle başa çıkamayacağım, hep doğrudasın, bir parça yanılsana” 

dedi. O an anladım Neyzen Tevfik’i
13

… O günün ardından adeta baba-oğul gibi olduk” 

                                                           
12

 Bu konuyla ilgili olarak Çelikoğlu Neyzen Tevfik’e dair bir kanaati olduğu için ilk anda hocasının bu kararının 

kendisine bir hayli ters geldiğini ancak bir anda gönlüne, “Halakal insân, Allemhul beyân” (İnsanı o yarattı, 

ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı o öğretti)” âyet-i kermesi gelince sustum ve hocamın da –

düşünce yapılarımızın ayrı olduğunu ifade etmeme rağmen- “İyi adamdır” demesi ile rıza gösterdiğini 

söylemiştir (https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-

allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 11.12.2022]). 
13

 Çelikoğlu bir başka söyleşisinde bu konuya ilaveten Neyzen Tevfik’in kendisine beş ay uzak kalmasının 

ardından “Ne kazandın? diye sorduğunda, kendisinin de “Haysiyetimi kazandım. Neden önünüze gelen her 

Allah’ın kuluna bir kulp takıyorsunuz?” diye cevap verdiğini söyler. Sonrasında kendisine ve arkadaşı 

Süleyman’a derin derin baktığını ve hiçbir şey söylemediğini ifade eder. Neyzen Tevfik’in kendini ve dilini 

tutamadığını ve gördüğü olaylar karşısında mutlaka sivri yorumlar yaptığını söyleyerek, bu şekilde derslerinin 
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(https://www.pozitifdergisi.com/roportaj/tarihi-yarimadada-modern-bir-sufi-ilyas-

celikoglu.html, [Erişim tarihi: 07.12.2022]), 

(https://www.youtube.com/watch?v=XftItfGN9Wo, [Erişim tarihi: 10.12.2022]). 

Çelikoğlu bu olaydan sonra 1952’de İzmir’e tayin oluncaya değin hocasıyla ney derslerine 

devam ettiklerini belirtmiştir. Malesef görevdeyken hocası Neyzen Tevfik’in vefat haberini 

almış olmasına rağmen yaşanan Kıbrıs Harekâtı ve bu sebeple izinlerin iptal edilmesinden 

dolayı cenazeye katılamamıştır. Ancak İstanbul’a dönüşünde taziye için hocasının Kartal’da 

oturan kızına başsağlığı dilemek için gittiğinde ise kızının “Babamın vefatına kadar bu kadar 

mühim biri olduğunu bilmiyordum” sözü üzerine üzüntüsü daha bir artmıştır
14

. Böylesi 

önemli bir yeteneğin ailesi tarafından değerinin bilinmemesinin kendisini her daim 

kederlendirdiğini ifade ederek, “Hocam Tevfik Efendi, nazik, kibar, annesine düşkün, güzel 

gönüllü bir insan idi. Sürekli yanında bulunurdum, birçok olayına şahidimdir. Hocamdı, her 

işine karışırdım, zaman zaman takışırdık da” diye hatırasını her daim paylaşmıştır 

(https://www.youtube.com/watch?v=XftItfGN9Wo, [Erişim tarihi: 10.12.2022]). 

Ney dersleri vesilesiyle bir araya geldikçe hocası Neyzen Tevfik’i daha yakından tanıma 

imkânı bulduğunu her fırsatta anlatan Çelikoğlu onun insana bakışı, inancı ve kendi 

gönlündeki yeri ile ilgili de şunları söylemiştir: 

Allah dediği zaman sanki içinden bir daha Allah sadası çıkar gibiydi. İçi yırtılır gibiydi. 

“Allah” lafzını söze döktüğü vakit, onun bu halini görerek elimden bir şeyin gelmemesi 

çok gücüme gidiyordu. O ıstırabı hem görüp hem de yaşayan ve ıstırapların en 

derinlerine kadar inmiş bir insandı. Bunun yanı sıra gördüğü yanlışlıkları da direkt 

kişinin yüzüne söylerdi. Kişilerin arkasından konuşmaz, lafını asla esirgemezdi. Ben 

belki birkaç üniversite de bitirseydim, bu kadar derine bakmayı asla başaramazdım 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-

duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 12.12.2022]). 

 

3. İLYAS ÇELİKOĞLU’NUN TÜRK MUSİKİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Her dilden ve her gönülden anlayan, öğrenmeye meraklı, mütevazı ve açık fikirli bir insan 

olan İlyas Çelikoğlu, Neyzen Tevfik'in son öğrencisi olarak bilinmektedir. Müziğe gönül 

vermiş ve onlarca öğrenci yetiştirmiş olan Çelikoğlu, 10 Aralık 1923’te İstanbul’da Beşiktaş 

Balmumcu’da doğmuş, 94 yıllık ömrünü yine İstanbul’da tamamlamıştır. İlköğrenimini 

Feriköy İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi ise Sultanahmet Meslek Lisesi Makine-Model 

Bölmü’nde tamamlamış, yüksek öğrenimini de Ankara Öğretmen Okulu’nda yapmıştır. 

Ankara Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra uzun yıllar Kara Harp Okulu'nda 

öğretmenlik yapmış, İstanbul ve İzmir’de çalışmıştır. Emekli olduktan sonra da tamamen 

müziğe yönelmiş olup musiki ve ney dersleri vermiştir.  

                                                                                                                                                                                     
üç yıl kadar daha devam ettiğini ekleyen Çelikoğlu hocasının bu halinin bütün yükünü de ona yüklememek 

gerektiğini, eğer ki huzurlu bir yaşantısı olsaydı bu denli asi ve keskin olmayacağını söylemiştir 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-

emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 11.12.2022]). 
14

 Melek Şafak’la yapılan bir röportajda Çelikoğlu hocası Neyzen Tevfik’le ilgili olarak şöyle demiştir; “Bugüne 

kadar kimse olması gerektiği gibi sahip çıkmadı. Onun ıstırabını gerçek anlamda kimse hissetmedi. 

Anlaşılamadı... Lakin ne hikmettir ki Neyzen Tevfik’i çekilmiş olan yırtık çoraplı bir fotoğrafı ile vefatından 

sonra anmayı lâyık görüyorlar hep!.. Yok muydu Hocamın başka türlü resimleri? Vardı elbette, ama lâyık 

görülen, o resimler ile anmak oldu. Ah evladım, yaşananlar hep iç acısı. En güzel ve düzgün halleri ile çekilmiş 

olan birçok fotoğrafının olmasına rağmen, siz gidin yırtık çoraplı resimlerini getirin ortaya. Bunun neresi 

anlaşılabilir sizce? Alkolün cemiyete verdiği tahribat çok büyüktü. Hoca bu tahribatı göz göre göre kendine 

yaptı maalesef ki… Yasakları tamamen elinin tersi ile itti. Bu tamamen söz ile oldu aslında. Önüne gelene 

hiciv ile bir fırça çekti. Fakat bunların hiç biri sebepsiz değildi! “Söz söyletme divaneye, divana sığmaz söz 

alırsın divaneden” - “Divâneden bir söz çıkar, divânâ sığmaz” (https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-

sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim 

tarihi: 12.12.2022]). 
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1923-2017 yılları arasında yaşamış olan Çelikoğlu; “Yaptığım işin beni ruhen doyurması 

lâzım, boş işlere ayıracak ne vaktim ne de lüksüm var” diyerek 18 yaşlarında ilmî ve tasavvufî 

sohbetlere katılmak suretiyle faydalı olduğunu düşündüğü faaliyetlere iştirak etmeyi kendine 

düstûr edinmiş bir İstanbul beyefendisidir. Hiç kimseyi ve hiçbir düşünceyi dışlamayan, 

nüktedan kişiliğinin yanı sıra taklit kabiliyeti de olağanüstü olan, ancak ne şaka ne de ciddi 

konuşmalarında dahi asla kimse ile dalga geçmeyen ve kimseyi küçümsemeyen nadide bir 

şahsiyettir
15

. 20’li yaşların başında radyoda duymuş olduğu ney sesine
16

 âşık olmuş ve bu 

sesin peşinde insan-ı kâmil olma yolunda adım atmıştır. Bu yol üzerinde ilerlerken Midhat 

Bahârî
17

 (1875-1971), Abdülhay [Efendi] Öztoprak (1884-1961), Neyzen Gavsi Baykara
18

 

(1902-1967), Ladikli Ahmet Efendi (1887-1969), Sertarik Mesnevihan Şefik Can Dede 

(1910-2015), Cerrahi şeyhlerinden İbrahim Fahreddin Şevki Efendi (1885-1966), Muzaffer 

Ozak Efendi (1916-1985), Safer Dal Efendi (1926-1999) gibi nüktedan ilim ve irfan sahibi 

kişilerle uzun yıllar meşk etme fırsatı bulmuştur. Bilhassa musiki yolunda kendisinin “Ayakta 

kütüphane” diye iltifat ettiği Hüseyin Tolon (1910-1976) hocadan solfej, nota, nazariyat 

dersleri almış ve Türk musikisinin inceliklerini öğrenmiştir. Bunun yanında neyzen ve hattat 

Emin Dede’nin (1883-1945) talebesi Mesut Paker (1909-2007) hocadan “Benden aldıklarını 

başkalarına da öğretme” sözü ve şartı ile ney meşk etmiş ve kendisinden neyin incelikleri ve 

ney açma tekniklerini öğrenmiştir.  Ayrıca Saadettin Heper’in (1899-1980) başkanlığında 90 

kişilik bir ekiple çıkılan Konya ihtifallerinde
19

 önce kudümzenlik, sonra âyinhanlık yapmış, 

akabinde de neyi ile icrâlarda bulunmuştur. 

Çelikoğlu, Küçük Ayasofya Medresesi’nde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin (1541-1628) 

23 numaralı odasında uzun yıllar sevgi, sabır ve metanetle öğrenci yetiştirmeye çalışmış, 

kendi ifadesiyle; “Evladım biz havaya düğüm atıyoruz” diyerek ney ile meşgul olmanın nasıl 

bir gayret gerektirdiğini zarif bir lisanı hal ile hep dile getirmiştir. “Yaradandan ötürü 

yaradılanı sevmek” ve “İnsana yatırım yapmak” sözleri her daim kendisi için musiki 

eğitiminde miheng taşı olmuş, öğrencilerini aynı zamanda evlatları olarak görmüştür. 

Mütevazı
20

 ve mütedeyyin bir yaşam süren Neyzen Çelikoğlu yakın dostları tarafından da 

                                                           
15

 Bu duruma ilaveten Hocanın manevi evladı ve öğrencisi Kader Daimagüler’in 16.12.2019 tarihinde İstanbul 

Medeniyet Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü’nde gerçekleştirdiği “Bir 

İstanbul Lalesi: Nam-ı Diğer Çelebi, Neyzen İlyas Çelikoğlu” söyleşisinde bu konuyla ilgili olarak Hocanın  

“Hatta bir keresinde evine giren bir hırsızı yakaladığında ona ilk önce bu işi ihtiyaçtan mı yaptığını sorduğunu, 

çünkü öyle ise affedeceğini” ifade ederek insani hassasiyetin nasıl bir zirve mesabesinde olduğunu göstermek 

istemiştir. 
16

 “Tesadüfen radyo aracılığı ile işitmiş olduğum o ulvi ses gönlümün derinliklerine nasıl yerleştiyse -aslında ben 

değil Rabbim yerleştirdi- bunun tarifi mümkün değil! İnsan sever de bir yere kadar sever. Ama benim ruh 

yapımın içinde ney sesinin, neyin muhabbetinin bir ölçüsü yok. Onu duyduğum zaman kendimi tutamıyorum” 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-

emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 12.12.2022]). 
17

 “İstanbul’un Eyüp semtindeki Taşlıburun Sâdî Dergâhı’nda doğdu. Asıl adı Ahmet Midhat’tır. Bahariye 

Mevlevîhânesi’ne mensup olduğu ve şiirlerinde “Bahârî” mahlasını kullandığı için Midhat Bahârî diye 

tanınmış, soyadı kanunundan sonra Beytur soyadını almıştır. Mevlevî zarafetini şahsında mezcetmiş bir gönül 

adamı olan Midhat Bahârî, çelebilik makamının tayin ettiği son şeyh olması dolayısıyla Mevlevî çevrelerinde 

tanınmış ve saygı görmüştür” (Işık, 2020, s. 6-7). 
18

 “Yenikapı Mevlevîhânesi’nin son şeyhi Abdülbâkî Baykara’nın ilk çocuğu olarak 1902’de dünyaya gelen, 

Gavsi Baykara, baba tarafından şeyh silsilesine dâhildir. Yazıcızâde Ahmet Bican’a dayandırılan bu soyda Ali 

Nutkî Dede, Nâsır Abdülbâkî Dede, Abdürrahîm Künhî Dede gibi önemli bestekâr ve müzikbilimciler 

sıralanmaktadır” (Üstünkaya, 2021. s. 27). 
19

 Daimagüler aynı söyleşide Hocanın  “Konya’da yapılan Mevlevi ihtifallerine ilk günlerinden itibaren devam 

ettiğin ama gösteriden ücret alınmaya başladığını duyduğunda, gösteriyi izlemek için gelen insanların dışarıda 

beklediğini öğrenince, sahneden inip, üstü başı kar içinde kalıp üşüyen insanları içeri aldığını ve onlara yapılan 

bu ayıbı kınadığını” ifade etmiştir.  
20

 Hocanın aziz hatırasına matuf olarak 05.11.2022 tarihinde söyleşide bulunduğumuz Neyzen Serkan Kamacı, 

“Kalbiyle kalıbı bir olan mübarek bir insandı” ifadesini kullanarak Neyzen İlyas Çelikoğlu’nun kendi gönlünde 
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Çelebi
21

 İlyas olarak da zikredilmiştir. Sohbetlerinde böyle bir yaşamı benimseyip 

kabullenmesinde annesinin tesiri olduğunu söylemiştir. Buna ilaveten de “Peygamber 

Efendimiz (sav)’in sünneti seniyyesini benimseyip yaşamına aktarmasının kendisini birçok 

kötü alışkanlıklardan koruduğunu” çoğu kere ifade etmiştir. Gençliğinde spora boks ile 

başlamış ancak içerdiği şiddeti fark edince de gördüğü rahatsızlıktan dolayı bırakmış, bunun 

yerine uzun yıllar İstinye Yelken Kulübü’nün kürek takımına girerek bu spora profesyonel 

manada devam etmiştir. Kendisinin böylesi prensipli ve düzenli yaşamı ilerleyen yaşlarında 

hem öğrencileri hem de dostları için örnek teşkil etmiştir. Ney eğitiminin yanında musiki 

topluluklarıyla da irtibatını sürdüren Çelikoğlu İstanbul’da birçok musiki cemiyetinin 

kurulmasında aktif rol oynamıştır. Bunlardan bazıları Beşiktaş Musiki Cemiyeti, Boğaziçi 

Musiki Cemiyeti, Marmara Musiki Cemiyeti, Sarıyer Musiki Cemiyeti, Eyüp ve Dede Efendi 

Musiki Cemiyetleridir
22

. 

Musikiye âşık olan Çelikoğlu ilmî okumalarını da ihmal etmemiş; Türk Divan Edebiyatı’nda 

şair ve mutasavvıf Galib Mehmed Esad Dede ya da Şeyh Galip
23

 adı ile tanınan Mehmet Esad 

Dede’yi (1751-1799), şiirde zirve olarak gördüğü Mehmet Akif Ersoy
24

 (1873-1936) ve Necip 

Fazıl’ı (1904-1983) ve yine şairlerden Nazım Hikmet’i (1902-1963) okumuştur. Necip Fazıl 

ile az da olsa tanışıklığı olduğunu söyleyen neyzen, on yaşında iken gördüğü Mustafa Kemal 

Atatürk için de “Kaya gibi bir insandı” ifadesiyle hayranlığını her zaman dile getirmiştir. 

Alaaddin Yavaşça (1926-2021) kendi tanımıyla “Eserleri hikâye anlatır gibi okuyan” en 

beğendiği solist olmuştur. Sâzendelerden tanburda Necdet Yaşar (1930-2017) ve Ercüment 

Batanay’ı (1927-2004), udilerden kendi ifadesiyle “fırtına gibi” bulduğu Hasan Efendi
25

 

(1865-1820/21) ve Şerif Muhiddin Targan’ı (1892-1967), neyde “Çok iyi bir saz erbâbı” 

olarak nitelendirdiği 1927 doğumlu Niyazi Sayın’ı ve “Müthiş dem sesleri olduğunu” 

söylediği Mesut Paker’in talebesi olan Aka Gündüz Kutbay’ı (1934-1979) her daim meth ü 

sena ile yâd etmiştir. 

Neyzen İlyas Çelikoğlu’nun ney dersleri esnasında zaman zaman sevgisini daha bir dile 

getirdiği makamlar vardı. Bu makamlar “Bizim millet bu makamın keyfine, zevkine varamadı 

                                                                                                                                                                                     
kurmuş olduğu gönül tahtının ne denli manidar olduğunu ve günümüzde böylesi bir beyefendi kişiliğe özlemle 

hasret kalındığını kalbî bir muhabbetle dile getirmiştir. 
21

 “Türkmen dilinde Allah’ın isimlerinden biri olan çalaptan geldiği görüşüdür. Bunlara göre sondaki nisbet 

“yâ”sı ile kelimeye (çalabî) “Allah’a mensup, Allah’a bağlı” anlamı verilmiş ve telaffuzu zamanla incelerek 

çelebi şekline dönüşmüştür. Osmanlılar’da özellikle XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kültürlü yüksek 

tabakaya mensup olanlar, ilmiye ricâli, divan şairleri, kalem erbabı, Dîvân-ı Hümâyun kâtipleri gibi genel 

olarak okumuş, bilgili kimselere, hatta bazı gayri müslimlere verilen bu unvan, ilk dönemlerde Osmanlı 

şehzadeleri için de kullanılmıştır” (İpşirli, 1993, s. 259). 
22

 Çelikoğlu kendisiyle yapılan bir söyleşide hocası Neyzen Tevfik’ten almış olduğu ney eğitiminden sonra 

Beşiktaş Musiki Cemiyeti’ne devam ettiğini ve sonrasında kendi gayretleri ile diğer musiki cemiyetlerini 

kurduklarını anlatmıştır. En son olarak kurmuş oldukları Dede Efendi Musiki Derneği’nden ilerleyen zaman 

diliminde ayrıldığını ve kendi başına ders vermeye başladığını söyler. Yaklaşık yedi sene kadar da Ahmet 

Yesevi Vakfı’nda Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri’nin ders vermiş olduğu 23 numaralı hücrede ders verdiğini 

ifade etmiş, yaklaşık doksanın üzerinde talebe yetiştirdiğini söylemiştir 

(https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-

emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 12.12.2022]). 
23

 Divan şiirinin son büyük şairi olarak kabul edilen Şeyh Galib, şiirinin yeniliği, farklılığı ve bünyesinde taşıdığı 

özellikler sebebiyle gündemden hiç düşmemiş, çağdaşlarından başlayarak günümüze kadar çok sayıda şairi 

derinden etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir (Kalkışım, 2010, s. 54-57). 
24

 Hocası Neyzen Tevfik’in en yakın dostu olması hasebiyle Çelikoğlu’nun da hayatında mühim bir yeri olan 

Mehmed Âkif, “sanatı yanında karakter ve seciyesi, millî meselelerdeki hassasiyet ve gayreti, yakın tarihte 

oynadığı önemli roller ve halkın gönlündeki yeri dolayısıyla şiirlere, romanlara, film ve dizilere konu 

olmuştur” (Okyay, Düzdağ, 2003, s. 432-439). 
25

 Hasan Efendi’nin kim olduğuna dair İbnülemin Mahmut Kemal İnal’ın Hoş Sada isimli eserinde Udi Hasan 

Sabri olarak (1865-1921) tarihleri arasında yaşadığı (1958, s. 189-190), Anılar ve Belgelerle Musikimiz 

Sözlüğü’nde ise Udi Hasan Bey olarak (1865-1920) tarihleri arasında yaşadığı (Anıl, 1981, s. 228) kaydı 

bulunmaktadır. 
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ama ben pek severim” dediği beyat-i araban makamı, “Batı etkisi hissediliyor ve bu makamda 

güzel eserler var” dediği nihavend makamı, “Çığlık çığlığa bir makam” diye anlattığı 

muhayyer kürdi makamı ve hicaz makamıdır. “Ney dersleri esnasında talebelerinize özellikle 

neleri tavsiye ediyordunuz?” sorusu karşısında ise şu cevabı vermiştir: 

“Israrla dem seslerin üzerinde durmaları tavsiyesinde bulunuyorum. Dem sesler 

cennetten geliyormuş gibi gelir bana. İnsanın gönlüne akıyor. İyi bir neyzen olmak için 

çok sebat etmek gerek. Sebatınız var ise her şeyin üstesinden gelirsiniz. O garip hocam, 

yarım pabuçlu yırtık çoraplı olduğu dönemlerinde dahi neyini üflemekten asla 

vazgeçmedi. Öyle bir gönül bağı vardı. İnsanın gırtlak yapısında olan dokuz boğuma 

benzetilir neyin içyapısı. İyi bir neyzen de o yapı gibi olacak. İnsan hançeresinde hayatı 

ne kadar bulur? O dokuz boğumun içerisinde Allah Teala’nın emirleri mevcuttur. En 

başlıcası ise “Sevgi” ve “Ol ve görünme”dir. Toprak gibi tevazu sahibi olmak anlamına 

geliyor bu. Karanlıkta dahi olsa edepli olmak gerekiyor. Rabbim her halde her durumda 

mevcut ve seni ayakta tutuyor!  Hz. Mevlâna bunu en güzel şekilde ifade etmiştir 

eserlerinde. Rabbim bizleri edebin dışında bırakmasın. Duamız kendimiz için de, 

inananlar için de budur. O edep dairesinde talebelerin her gün çalışması lâzım. Her gün 

o başpareyi öperek dudağınıza koyacaksınız. Ok çekenler dahi yayı öpmeden oku 

bırakmazlarmış. Nereye gönderiyor? 

Meçhule!  (https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-celikoglu-ney-

sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, [Erişim tarihi: 

12.12.2022]). 

Çelikoğlu, “Günümüzde Neyzenlik olması gerektiği gibi midir?” şeklindeki bir soruya ise şu 

şekilde cevap vermiştir: 

“Mânâsından daha çok artistlik tarafı ile ilgileniliyor sanırım şu an. İyi bir neyzen “Ben 

biliyorum” havasından katiyen uzak durmalı. Bu arzulara sahip olan kişi düzgün sesler 

çıkarsa bile, gönül anlamında tesirli sadalara sahip olamaz. Allah’ın emrettiği şeyleri 

yapsınlar ve onun haricindeki şeylerden uzak dursunlar. Çünkü bir amaç uğruna halis 

gönül ile O’nun rızasına uygun hareket etme çabasında olursa insan, ihsan kapıları da 

bir bir ardına kadar açılıyor” (https://www.yeniasya.com.tr/roportaj/ney-sanatcisi-ilyas-

celikoglu-ney-sanatina-ilgi-duyanlar-allah-in-emirlerini-yerine-getirmeli_165294, 

[Erişim tarihi: 12.12.2022]). 

 

SONUÇ 

Neyzen Tevfik’in yaşayan çok az sayıdaki öğrencilerinden biri olarak tanınan İlyas Çelikoğlu, 

2017 senesinde 94 yaşında yaşamını yitirmiştir. Kendisini tanıma fırsatı bulanların ve 

kendisine öğrenci olanların genelde ney derslerini yaptığı mekân Küçük Ayasofya’daki 

Ahmet Yesevi Vakfı’nın 23 numaralı odasıdır. Evi ise Sultanahmet ile Küçük Ayasofya 

arasında kalan ve dört bir yanı turistik otellerle çevrili olan mekândır.  Zaman zaman kendi 

evinde de misafir ve öğrenci kabul etmiş olup dersler, sohbetler yapmıştır. Ziyaretine 

gelenlere ve öğrencilerine mûsikî ilmi başta olmak üzere, hatıralarını ve tecrübelerini 

paylaşmaktan kaçınmamıştır. Bu paylaşımlara kıymet vermiş ve nesillere aktarılması gereken 

önemli vesikalar olarak görmüştür. “Bu bilginin, bu tecrübenin benle beraber toprağa gitmesi 

vebalden başka bir şey değildir” diyerek bir başkasına ulaştırma sözü ile muhatabına 

vermiştir
26

. Her ne vakit, ister Ahmet Yesevi Vakfı’ndaki 23 numaralı odasına ya da 

                                                           
26

 İlyas Çelikoğlu hatıralarını paylaşırken bu konuda ilk hocası İstanbul Belediyesi Konservatuvarı öğretim 

görevlisi Hüseyin Tolan’un kendisini Neyzen Mesut Paker’le tanıştırdığı anı hatırlar ve şöyle anlatırdı: 

“Hüseyin Tolan, Mesut Paker’e bu çocuk senden ney üflemek ister, ona yardımcı olursun” dediğinde, Mesut 

Paker’in de “Benden aldığını başkasına verebilecek misin?” şartını koştuğunu söylerdi. Bu şartın adeta 

hayatında bir mihenk taşı olduğunu ve hem bu şart üzere hareket ettiğini, hem de öğrencilerine de aynı şartı 

koştuğunu dile getirmiştir (https://www.youtube.com/watch?v=XftItfGN9Wo, [Erişim tarihi: 10.12.2022]). 
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Sultanahmet’teki evine varılsa içeride icra edilmekte olan bir ney dersi ile karşılaşılma 

olasılığı çok yüksekti. “Hayatta hiçbir zaman oturmadım” demiş ve ilerlemiş yaşına aldırış 

etmeksizin haftanın bir günü hariç diğer günler öğrencilerine ders vermeye devam etmiştir. O 

sazı için “Beni sakinleştiriyor” sözü ile neyi bir ağrı kesiciye benzeterek; 

“Öncelikle bana sakinlik veriyor. Onu dinlediğim zaman sanki bir ağrı kesici almış gibi 

oluyorum. Bedenimde, sinir sistemimde bir rahatlama oluyor. Neyinki öyle bir ses ki 

insanın içinde bir şeyler kıpırdatıyor. Bazı sesleri var, örneğin kaba sesleri beni benden 

alıyor. Bu etki önce akılda başlıyor”.  

Diyen İlyas Çelikoğlu, 60 yıl boyunca yetiştirdiği hiçbir öğrencisine “Sen yapamazsın” 

demediğini ama kabiliyetin de bu işte çok önemli olduğunu ifade etmiştir. “Allah bana bir 

kabiliyet verdiyse, sonrası bana ait. Olmaz, yapılamaz diye bir şey yok. İşin sırrı başarabilmek 

için gayret etmek, çaba göstermektedir” sözleriyle öğrencilerini motive etmekten bir an bile 

geri durmamıştır. 

Neyzen İlyas Çelikoğlu’nun ağzından “Allah size kuvvet versin, neyle yüceltsin” sözü ona 

talebe olan birçok kişinin duymaya aşina olduğu bir dua cümlesidir. Ben de ney dersi almak 

isteyen herkes gibi 2002 senesinin Ramazan ayında Küçük Ayasofya’da bulunan Ahmed 

Yesevi Vakfı’nda kendisiyle tanışma fırsatı buldum. Öğrenci olma isteğimi söylediğimde yine 

her öğrencisi gibi benzer olumlu cevabı
27

 almış olmanın verdiği manevi bir lezzetle “Cuma 

günü saat 11.00-12.00 arası müsait, hemen ismini kaydediyorum, bu derse sahip çık” tembihi 

ile takip eden ilk Cuma günü itibari ile vakfın 23 numaralı odasında başlamış olduğumuz ney 

derslerini bilfiil yedi yıl takip edebilme sabır ve metânetini göstermiş olup, neyin 

rehberliğinde Türk musikisinin inceliklerine yönelik ilk adım da tarafımdan atılmış oldu. 

Çelikoğlu’nun tarafımda tezahür eden ilk etkisi Ney sazının da rahatlıkla öğrenilebilecek 

kolay bir uğraşı olduğu gerçeği idi. Zira bir şehir efsanesine dönüştürülmüş olan “Ney 

öğrenilmesi çok zordur, bir ses için en az altı ay uğraşı gerekir” sözü kendisiyle 

paylaşıldığında “Zorlukla beraber kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber kolaylık vardır 

(İnşirah, 5-6)” Kuran ayetini okuyarak cevap vermiştir. Elbette ki yeterli gayret verildiği 

takdirde başarılamayacak hiçbir uğraşının olamayacağına da dikkat çekerdi.  

Kendisiyle yapılan ney dersleri sıradan bir musiki dersi olarak geçmezdi. Bir sonraki ders bir 

öncekinin tekrarı da olmazdı. Aynı eser lüzumu üzere bir ay, iki ay dahi devam ettirilebilirdi. 

Ama kesinlikle her bir ders diğerinden bambaşka olurdu. Ney aslında bir araya gelmek için 

bir sebep idi; gün olur edebe dair bir paylaşım, gün olur tarihte kısa bir gezinti, gün olur 

kurumuş bir yaprağı eline alan neyzenin yapraktan yola çıkarak varlığın anlamına dair gönül 

okşayan ibretlik yorumları o bir saatlik dersi teşehhüd miktarı mesabesine indirir ve nasıl 

geçtiğinin idrakinde dahi olunmazdı. Böylelikle her bir ders tarifi imkânsız bir kıymet 

kazanırdı. 

Çelikoğlu ilerlemiş yaşına rağmen talebelerine taş çıkartacak derecede güçlü ve dirayetli ney 

icra ederdi. Haftada bir gün tatil yapar, diğer günler ise sabahın erken saatlerinden akşamın 

geç saatlerine değin saat başı bir ya da iki talebe ile ney meşk ederdi. Kendisinden “yoruldum, 

                                                           
27

 Bilindiği üzere burası İlyas Çelikoğlu’nun sağlığında Küçük Ayasofya'da ney dersleri verdiği ve insanlarla bir 

araya geldiği yerdir. Yusuf Balcı da 2006’dan 2011’e değin hocanın dizinin dibinde bulunmuş ve ney dersi 

almıştır. Kendisinin de yaşamış olduğu ders alma hikâyesi genele şâmil hususiyettedir aslında: “Küçük 

Ayasofya'da gezerken bir ney sesi duydum. Ben de o zamanlar bağlama çalıyordum. Ama orada o sese 

vuruldum. İlyas Hoca'ya ders almak istediğimi söyledim. O da nasipse olacağını, neyimi alıp gelmemi söyledi. 

Tamamen nasip oldu” diye anlatır (https://www.yenisafak.com/hayat/yasadigi-gibi-gitti-2745768, [Erişim 

tarihi: 07.12.2022]). 
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sen oku ben dinleyeyim, bu seferlik bu kadar yeter gibi” nedâmet ya da yorgunluk içeren 

ifadeler duyulmuş değildir. Eğitimde tümden gelim metodunu takip ederdi. Zor eserler ile 

dersleri işlerdi. Talebenin tâkâti, sabrı ne kadar ise o bağlamda ilim ve irfânını vermeye gayret 

ederdi. Her talebesine özel olduğunu hissettirir, aynı ilgi ve şefkati göstermekten de asla ödün 

vermezdi. Ayrıca talebelerini de en husûsî halleri ile öğrenir, gerektiğinde ikaz eder ve 

derslere karşı motivasyonunu üzerlerinden eksik etmezdi. Tartışmaktan ve kaba sözlerden haz 

etmezdi. Vakfın bahçesinde böyle bir durumun meydan geleceğini hissettiği bir ders 

ortamında öğrencilerini kendine has bir üslupla uyarırdı. Kendisi bilmediği bir konuda yorum 

yapmaktan, konuşmaktan da çekinirdi. Yorumuna müracaat edildiğinde ise “Müsaade edin, o 

konuyu araştırayım, bilgi sahibi olayım, o vakit yorum yapabilirim” derdi. Alternatif tıpla da 

ilgilenen neyzene bu konuyla da ilgili sorular yöneltildiğinde benzer davranışı gösterdiği ve 

araştırmaksızın, o konuyla ilgili olarak bilgi sahibi olmaksızın asla ezbere cevaplar vermediği 

ve ezbere yönlendirmeler yapmadığı bilinmektedir. Gerçekte böylesi yaklaşımları ile 

talebelerine ve insanlara önemli bir ders vermekte olduğu âşikar bir durumdu. 

Kısaca ifade etmek gerekirse ney sazının değerli üstadlarından biri olan Neyzen İlyas 

Çelikoğlu onlarca ney talebesi yetiştirmiş, birçok mûsikî cemiyeti ve kuruluşlarında 

yöneticilik ve hocalık vazifelerinde bulunmuş, Türk musikisinde önemli bir yeri olan bu sazın 

geniş kitlelere bir sadâ olarak ulaşmasına vesîle olmuş değerli bir musikişinastır. “İyi bir 

neyzen ‘ben biliyorum’ havasından katiyen uzak durmalı, bu arzulara sahip olan kişiler 

düzgün sesler çıkarsa bile, gönül anlamında tesirli sadâlara sahip olamazlar. Allah’ın emrettiği 

şeyleri yapsınlar ve O’nun haricindeki şeylerden uzak dursunlar. Çünkü o bir amaç uğruna 

hâlis gönül ile O’nun rızasına uygun hareket etme çabasında olursa ihsan kapıları da bir bir 

ardına kadar açılır” düstûrunu kendisine şiâr edinmiş bir İstanbul beyefendisi idi. 

2 Temmuz 2017’deki vefatının ardından İstanbul’da Eyüp mezarlığında toprağa verilmiş olan 

neyzen için adeta manevi kızı mesabesinde olan ve aynı zamanda uzun yıllar kendisinden ney 

meşk etmiş olan öğrencisi Kader Daimagüler, hocası için Mevlana'nın “Ol ama görünme” 

felsefesine uygun yaşadığını dile getirerek “Hocam hayatta da ol ve görünme felsefesinde 

yaşadığı için hiçbirimiz bir gazete ve televizyona vefat ilanı verme ihtiyacı duymadık. Hocam 

öyle şeyleri sevmezdi. Mümkün mertebe geri planda kalmayı tercih ederdi. Hatta bu yüzden 

çok az röportajı vardır” ifadesini kullanmıştır. Çelikoğlu'nun yakın bir tarihte vefat etmiş olan 

Rıdvan adında tek bir oğlu vardı. O da babasını vasiyeti üzerine annesinin yanına Eyüp Piyer 

Loti Mezarlığı'na defnettiklerini söyleyerek "Her yönüyle örnek bir insandı. Dürüst ve iyi bir 

karakterdi. 100'den fazla talebesi vardı. Sürekli gelip giderlerdi. Bunların arasında yabancı 

talebeleri de vardı. Gençliğinde biraz spor yapmış sağlığını ona borçluydu" ifadeleriyle 

babasını anlatmaya çalışmıştır.  Neyde ilk hocasının İlyas Çelikoğlu olduğunu söyleyen 

Neyzen Ender Doğan da Çelikoğlu için "Hocamın bana özel gelen bir tarafı da Ladikli Ahmet 

Ağa'nın yakın dostu olmasıydı Ladikli Ahmet Ağa bütün tasavvuf erbabının bildiği özel bir 

şahsiyettir. İlyas Hocam da ehli kıble bir insandı" sözleriyle hocasının tasavvufi tarafına da 

ayrıca bir dikkat çekmek istemiştir (https://www.yenisafak.com/hayat/yasadigi-gibi-gitti-

2745768, [Erişim tarihi: 07.12.2022]). 
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ABSTRACT 

In this study, we describe a linear space 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  of functions ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)  whose 

fractional Fourier transforms ℱ𝛼ℎ belong to Lorentz space for 1 < 𝑝 < ∞, 1 ≤ 𝑞 < ∞. We 

show that 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  becomes a Banach algebra with the sum norm ‖ℎ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 = ‖ℎ‖1 +

‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞) and under Θ (fractional convolution) convolution. Also, we indicate that this 

space becomes an essential Banach module over 𝐿1(ℝ𝑑) with Θ convolution. Besides, we 

show that the space 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is an abstract Segal algebra and also a Segal algebra with 

fractional convolution. Moreover, we find an approximate identity for 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑).  

Keywords: Fractional Fourier transform, Lorentz spaces, convolution 

 

1  INTRODUCTION 

In this work, we study on ℝ𝑑 with Lebesgue measure 𝜇. 𝐶𝑐(ℝ
𝑑) indicates the space of 

continuous, complex-valued functions on ℝ𝑑 with compact support, and 𝐶0(ℝ
𝑑) denotes 

the space of continuous complex-valued functions on ℝ𝑑 which vanish at infinity, [28]. 

(𝐿𝑝(ℝ𝑑), ‖. ‖𝑝) denotes the usual Lebesgue spaces for 1 ≤ 𝑝 < ∞, [3, 27]. 

Let ℎ be a complex-valued measurable function on ℝ𝑑. The distribution function 𝜆ℎ of the 

function ℎ is given as  

 𝜆ℎ(𝑦) = 𝜇{𝑥 ∈ ℝ𝑑||ℎ(𝑥)| > 𝑦} 
for all 𝑦 ≥ 0. The rearrangement function ℎ∗ of the function ℎ is defined as  

 ℎ∗(𝑡) = inf{𝑦 > 0|𝜆ℎ(𝑦) ≤ 𝑡} = sup{𝑦 > 0|𝜆ℎ(𝑦) > 𝑡}, 𝑡 > 0. 
For 𝑡 > 0, the average function ℎ∗∗ of ℎ is given by  

 ℎ∗∗(𝑡) = 𝑡−1 ∫ 
𝑡

0
ℎ∗(𝑥)𝑑𝑥. 

For 0 < 𝑝, 𝑞 < ∞, we define  

 ‖ℎ‖𝑝,𝑞
∗ = (

𝑞

𝑝
∫ 
∞

0
𝑥
𝑞

𝑝
−1
(ℎ∗(𝑥))𝑞𝑑𝑥)

1

𝑞

 

and  

 ‖ℎ‖𝑝,𝑞 = (
𝑞

𝑝
∫ 
∞

0
𝑥
𝑞

𝑝
−1
(ℎ∗∗(𝑥))𝑞𝑑𝑥)

1

𝑞

. 

For 0 < 𝑝 < 𝑞 = ∞, we also define  

 ‖ℎ‖𝑝,𝑞
∗ = sup

𝑥>𝑜
𝑥
1

𝑝ℎ∗(𝑥) 

and 

 ‖ℎ‖𝑝,𝑞 = sup
𝑥>𝑜

𝑥
1

𝑝ℎ∗∗(𝑥). 

Lorentz space 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) is defined as a linear space of measurable functions (equivalence 

classes) ℎ on ℝ𝑑, where ‖ℎ‖𝑝,𝑞
∗ < ∞. Let 1 < 𝑝 < ∞, 1 ≤ 𝑞 < ∞ and ℎ ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑). 

Then we have  

 ‖ℎ‖𝑝,𝑞
∗ ≤ ‖ℎ‖𝑝,𝑞 ≤

𝑝

𝑝−1
‖ℎ‖𝑝,𝑞

∗ . 

ON A SEGAL ALGEBRA WITH FRACTIONAL CONVOLUTION 
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For 1 < 𝑝 < ∞ and 1 ≤ 𝑞 < ∞, the space (𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑), ‖. ‖𝑝,𝑞) is a Banach space, [19]. 

We refer [4, 8, 25, 36] for more on Lorentz spaces. 

A normed space (𝐴, ‖. ‖𝐴) of measurable functions is called solid, if for all 𝑓 ∈ 𝐴 and any 

measurable function ℎ satisfying |ℎ(𝑥)| ≤ |𝑓(𝑥)| almost everywhere, implies ℎ ∈ 𝐴 and 

‖ℎ‖𝐴 ≤ ‖𝑓‖𝐴, [13]. Let ℎ be any function from ℝ𝑑 into ℂ. The translation and character 

(modulation) operators are defined by 𝑇𝑦ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥 − 𝑦) and 𝑀𝜔ℎ(𝑥) = ℎ(𝑥)exp(𝑖𝜔𝑥) 

for all 𝑥, 𝜔 ∈ ℝ𝑑, respectively, [29]. (𝑋, ‖. ‖𝑋) is called (strongly) translation invariant if 

𝑇𝑦ℎ ∈ 𝑋  (and ‖𝑇𝑦ℎ‖𝑋 =
‖ℎ‖𝑋  i.e. strongly) for all ℎ ∈ 𝑋  and 𝑦 ∈ ℝ𝑑 . The strongly 

character invariance is similar to definition of the strongly translation invariance. A 

commutative Banach algebra (𝐵, ‖. ‖𝐵) that is a subset of commutative Banach algebra 
(𝐴, ‖. ‖𝐴) is called a Banach ideal of 𝐴 if ℎ𝑓 ∈ 𝐵 and the inequalities ‖ℎ‖𝐴 ≤ ‖ℎ‖𝐵 and 

‖ℎ𝑓‖𝐵 ≤ ‖ℎ‖𝐵‖𝑓‖𝐴 hold for all ℎ ∈ 𝐵, 𝑓 ∈ 𝐴, [14]. For the definition of Banach module 

and essential Banach module we refer [9, 35]. A Banach space (𝑌(ℝ𝑑), ‖. ‖𝑌)  of 

complex-valued measurable functions on ℝ𝑑 is called homogeneous Banach space if it is 

strongly translation invariant and the function 𝑦 → 𝑇𝑦ℎ is continuous from ℝ𝑑 into 𝑌(ℝ𝑑). 

A homogeneous Banach algebra (𝑌(ℝ𝑑), ‖. ‖𝑌) (i.e. it is a homogeneous Banach space and a 

subalgebra of 𝐿1(ℝ𝑑) where 𝑌(ℝ𝑑) is a Banach algebra with respect to a norm ‖. ‖1 ≤
‖. ‖𝑌) is called Segal algebra if it is dense in 𝐿1(ℝ𝑑), [35]. (𝑌, ‖. ‖𝑌) is called an abstract 

Segal algebra with respect to a Banach algebra (𝑋, ‖. ‖𝑋)  if it satisfies the following 

properties [6]:  

1. 𝑌 is a Banach algebra under the norm ‖. ‖𝑌 and 𝑌 is a dense ideal in 𝑋. 

2. There exists 𝐾 > 0 such that ‖𝑔‖𝑋 ≤ 𝐾‖𝑔‖𝑌 for all 𝑔 ∈ 𝑌. 

3. There exists 𝐿 > 0 such that ‖𝑔ℎ‖𝑌 ≤ 𝐿‖𝑔‖𝑋‖ℎ‖𝑌 for all 𝑔, ℎ ∈ 𝑌.  

The Fourier transform ℎ̂ (or ℱℎ) of the function ℎ ∈ 𝐿1(ℝ) is defined as  

 ℎ̂(𝜔) = (√2𝜋)
−1
∫ 
+∞

−∞
ℎ(𝑥)exp(−𝑖𝜔𝑥)𝑑𝑥. 

The fractional Fourier transform is a generalization of the Fourier transform with a parameter 

𝛼 . Let 𝛿  be Dirac delta function (i.e 𝛿(𝑥) = {
∞, 𝑥 = 0
0, 𝑥 ≠ 0

 and ∫ 
+∞

−∞
𝛿(𝑥)𝑑𝑥 = 1 ). The 

fractional Fourier transform with an angle 𝛼 of a function ℎ ∈ 𝐿1(ℝ) is given by  

 ℱ𝛼ℎ(𝑥) = ∫ 
+∞

−∞
𝐾𝛼(𝑥, 𝑦)ℎ(𝑦)𝑑𝑦, 

such that  

 𝐾𝛼(𝑥, 𝑦) =

{
 

 √
1−𝑖cot𝛼

2𝜋
exp (

𝑖

2
(𝑥2 + 𝑦2)cot𝛼 − 𝑖𝑥𝑦csc𝛼) , 𝛼 ≠ 𝑚𝜋,𝑚 ∈ ℤ

𝛿(𝑦 − 𝑥),𝛼 = 2𝑚𝜋,𝑚 ∈ ℤ
𝛿(𝑦 + 𝑥),𝛼 = (2𝑚 + 1)𝜋,𝑚 ∈ ℤ.

 

If we take 𝛼 =
𝜋

2
, then the fractional Fourier transform coincides to the Fourier transform, [1, 

2, 24, 26, 38]. The definition of the fractional Fourier transform on ℝ𝑑 is given below [5]: 

Let 𝛼 = (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑑) such that each 𝛼𝑗 is related to j-th coordinates of variables of the 

function 𝐾𝛼(𝑥, 𝑦), where 𝑥 = (𝑥1, … , 𝑥𝑑), 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . Thus, the fractional Fourier 

transform of ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) is  

 ℱ𝛼ℎ(𝑥) = ∫ 
+∞

−∞
. . . ∫ 

+∞

−∞
𝐾𝛼(𝑥, 𝑦)ℎ(𝑦)𝑑𝑦, 

such that 

 𝐾𝛼(𝑥, 𝑦) = 𝐾(𝛼1,…,𝛼𝑑)(𝑥1, … , 𝑥𝑑; 𝑦1, … , 𝑦𝑑) 

 = 𝐾𝛼1(𝑥1, 𝑦1)𝐾𝛼2(𝑥2, 𝑦2)…𝐾𝛼𝑑(𝑥𝑑 , 𝑦𝑑). 
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Throughout this study, we take 𝛼𝑗 ≠ 𝑚𝜋  for 𝑗 = 1,2, … , 𝑑  and 𝑚 ∈ ℤ . Let 𝑀 =

∏ 𝑑
𝑗=1 (√

1−𝑖cot𝛼𝑗

2𝜋
). Then the fractional Fourier transform of ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) is taken as  

 ℱ𝛼ℎ(𝑥) = 𝑀∫ 
ℝ𝑑
ℎ(𝑦)exp (∑ 𝑑

𝑗=1 (
𝑖

2
(𝑥𝑗

2 + 𝑦𝑗
2)cot𝛼𝑗 − 𝑖𝑥𝑗𝑦𝑗csc𝛼𝑗)) 𝑑𝑦. 

For the fractional Fourier transform on 𝐿1(ℝ) see [7]. Also there is a recent detailed study 

[20] for the fractional Fourier transform on 𝐿1(ℝ𝑑). Let 𝑧 = (−𝑦1cot𝛽1, … , −𝑦𝑑cot𝛽𝑑) for 

all 𝑦 = (𝑦1, … , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . The Θ convolution (or fractional convolution) operation is  

 (ℎΘ𝑓)(𝑥) = ∫ 
ℝ𝑑
ℎ(𝑦)𝑓(𝑥 − 𝑦)exp(∑ 𝑑

𝑗=1 𝑖𝑦𝑗(𝑦𝑗 − 𝑥𝑗)cot𝛼𝑗)𝑑𝑦 (1) 

 = ∫ 
ℝ𝑑
ℎ(𝑦)𝑇𝑦𝑀𝑧𝑓(𝑥)𝑑𝑦 

for all ℎ, 𝑓 ∈ 𝐿1(ℝ𝑑), [31, 32]. 

We refer [11, 15, 17, 21, 22, 23, 37] for the spaces that define with Fourier transforms. 

Furthermore, the study [12] gives a general case of the Segal algebras that the space of 

function which its Fourier transform belongs to any function space. Also, one can find the 

spaces that define with fractional Fourier transforms in recent studies, [30, 32, 33, 34]. 

In this study, we define a function space such that fractional Fourier transforms of its 

elements belong to the Lorentz space. Throughout this paper, we use Θ convolution operator 

as a multiplication operator. Let us take 𝛼 = (𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑑). If we choose 𝛼𝑖 =
𝜋

2
 for all 

𝑖 = 1,2, . . . , 𝑑, then the Θ convolution opeator and fractional Fourier transform coincide 

ordinary convolution and Fourier transform, respectively. Therefore we extend some results 

of [37] to the fractional Fourier transform for ℝ𝑑 . Furthermore, since 𝐿(𝑝, 𝑝)(ℝ𝑑) =
𝐿𝑝(ℝ𝑑), then we also extend some results of [22] for ℝ𝑑. 

2  MAIN RESULTS  

Definition 2.1 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. The space Aα
p,q
(ℝd) consist of all 

h ∈ L1(ℝd) such that ℱαh ∈ L(p, q)(ℝ
d). The norm on linear space Aα

p,q
(ℝd) is  

 ‖ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖ℎ‖1 + ‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞).  

Theorem 2.2 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. (Aα
p,q
(ℝd), ‖. ‖Aα

p,q) is a Banach space.  

Proof. Let (ℎ𝑛)𝑛∈ℕ be a Cauchy sequence in 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑). Therefore (ℎ𝑛)𝑛∈ℕ and 

(ℱ𝛼ℎ𝑛)𝑛∈ℕ are Cauchy sequences in 𝐿1(ℝ𝑑) and 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑), respectively. Since 𝐿1(ℝ𝑑) 
and 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) are Banach spaces (see [8, Proposition 2.2]), then there exist ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) 
and 𝑓 ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) such that ‖ℎ𝑛 − ℎ‖1 → 0, ‖ℱ𝛼ℎ𝑛 − 𝑓‖(𝑝,𝑞) → 0. Hence, (ℱ𝛼ℎ𝑛)𝑛∈ℕ 

has a subsequence (ℱ𝛼ℎ𝑛𝑘)𝑛𝑘∈ℕ
 that converges pointwise almost everywhere to the function 

𝑓 by Lemma 2.2 in [36]. Then by using the following inequality 

 |ℱ𝛼ℎ(𝑢) − 𝑓(𝑢)| ≤ |ℱ𝛼(ℎ𝑛𝑘 − ℎ)(𝑢)| + |ℱ𝛼ℎ𝑛𝑘(𝑢) − 𝑓(𝑢)| 

 ≤ ∏ 𝑑
𝑗=1 |√

1−𝑖cot𝛼𝑗

2𝜋
| 

 × ∫ 
ℝ𝑑
|(ℎ𝑛𝑘 − ℎ)(𝑡)| 

 × |exp (∑ 𝑑
𝑗=1 (

𝑖

2
(𝑢𝑗

2 + 𝑡𝑗
2)cot𝛼𝑗 − 𝑖𝑢𝑗𝑡𝑗csc𝛼𝑗))| 𝑑𝑡 

 +|ℱ𝛼ℎ𝑛𝑘(𝑢) − 𝑓(𝑢)| 

 = ∏ 𝑑
𝑗=1 |√

1−𝑖cot𝛼𝑗

2𝜋
| ‖ℎ𝑛𝑘 − ℎ‖1

+ |ℱ𝛼ℎ𝑛𝑘(𝑢) − 𝑓(𝑢)|, 

we get ℱ𝛼ℎ = 𝑓 almost everywhere. Then ‖ℎ𝑛 − ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 → 0 and ℎ ∈ 𝐴𝛼

𝑝,𝑞(ℝ𝑑). Hence 

(𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞) is a Banach space.  
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Theorem 2.3 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. (Aα
p,q
(ℝd), ‖. ‖Aα

p,q) is a Banach algebra 

under Θ convolution.  

Proof. The space (𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞)  is a Banach space by Theorem 2.2. Let 

ℎ, 𝑔 ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) . Then ℎ, 𝑔 ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)  and ℱ𝛼ℎ, ℱ𝛼𝑔 ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ

𝑑) . Since 𝐿1(ℝ𝑑)  is a 

Banach algebra under Θ convolution operation (see [32, Theorem 8]), then we have 

 ‖ℎΘ𝑔‖1 ≤ ‖ℎ‖1‖𝑔‖1. (2) 

By using Theorem 7 in [32], we shall write 

 |ℱ𝛼(ℎΘ𝑔)(𝑢)| =

|∏ 𝑑
𝑗=1 √

2𝜋

1−𝑖cot𝛼𝑗
| |exp (∑ 𝑑

𝑗=1 −
𝑖

2
𝑢𝑗
2cot𝛼𝑗)| |ℱ𝛼ℎ(𝑢)||ℱ𝛼𝑔(𝑢)| 

 ≤ |ℱ𝛼ℎ(𝑢)| ∫ 
ℝ𝑑
|𝑔(𝑡)|𝑑𝑡 = |ℱ𝛼ℎ(𝑢)|‖𝑔‖1. (3) 

Since ℱ𝛼(ℎΘ𝑔) ∈ 𝐶0(ℝ
𝑑) (see [20]), then it is measurable on ℝ𝑑. Also it is well known that 

𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) is a solid space, [16,18]. Therefore by using (3) and solidity of the space 

𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) we get ℱ𝛼(ℎΘ𝑔) ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ
𝑑) and 

 ‖ℱ𝛼(ℎΘ𝑔)‖(𝑝,𝑞) ≤ ‖ℱ𝛼ℎ‖𝑔‖1‖(𝑝,𝑞) = ‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞)‖𝑔‖1. (4) 

By using (2) and (4) we obtain 

 ‖ℎΘ𝑔‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖ℎΘ𝑔‖1 + ‖ℱ𝛼(ℎΘ𝑔)‖(𝑝,𝑞) (5) 

 ≤ ‖ℎ‖1‖𝑔‖1 + ‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞)‖𝑔‖1 

 ≤ ‖ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞‖𝑔‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 . 

It is easy to show that the other properties of Banach algebra are satisfied.  

Theorem 2.4 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. (Aα
p,q
(ℝd), ‖. ‖Aα

p,q) is a Banach ideal on 

L1(ℝd) under Θ convolution.  

Proof. Let ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) and 𝑔 ∈ 𝐿1(ℝ𝑑). Thus ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) and so the inequality 

(2) holds. By using (3) and solidity of the space 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑)  we get 

ℱ𝛼(ℎΘ𝑔) ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ
𝑑) and the inequality (4). Hence, by combining (2) and (4), we obtain  

 ‖ℎΘ𝑔‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 ≤ ‖ℎ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞‖𝑔‖1. (6) 

Also, by the definition of the norm ‖. ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞, we shall write ‖ℎ‖1 ≤ ‖ℎ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞. Therefore, the 

space (𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞) is a Banach ideal on 𝐿1(ℝ𝑑).  

Corollary 2.5 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. (Aα
p,q
(ℝd), ‖. ‖Aα

p,q) is a Banach module 

over L1(ℝd) with Θ convolution.  

Proof. The space (𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞) is a Banach space by Theorem 2.2. Also it is 

well known that 𝐿1(ℝ𝑑) is a Banach algebra under Θ convolution operation by Theorem 8 

in [32]. Besides, inequality (6) holds for all ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) and 𝑔 ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) by Theorem 2.4. 

It is easy to see the other properties of the module are satisfied.  

Lemma 2.6 The set F0
α(ℝd) = {h ∈ L1(ℝd)|ℱαh ∈ Cc(ℝ

d)} is dense in L1(ℝd).  

Proof. Let us take the sequence (𝑘𝑛)𝑛∈ℕ which is defined in Example 2.8 in [30]. It 

is known that this sequence is an approximate identity with compactly supported fractional 

Fourier transforms in 𝐿1(ℝ𝑑) with Θ convolution by Proposition 2.9 in [30]. Let ℎ ∈
𝐿1(ℝ𝑑) and let 휀 > 0 be given. Since (𝑘𝑛)𝑛∈ℕ is an approximate identity in 𝐿1(ℝ𝑑) with 

Θ convolution, then there exists 𝑛0 ∈ ℕ such that  

 ‖(𝑘𝑛0Θℎ) − ℎ‖1
< 휀. 
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Let 𝐾 = [∏ 𝑑
𝑗=1 √

2𝜋

1−𝑖cot𝛼𝑗
]. Thus we shall write  

 ℱ𝛼(𝑘𝑛0Θℎ)(𝑢) = 𝐾exp (∑ 𝑑
𝑗=1 −

𝑖

2
𝑢𝑗
2cot𝛼𝑗)ℱ𝛼𝑘𝑛0(𝑢)ℱ𝛼ℎ(𝑢) (7) 

for all 𝑢 ∈ ℝ𝑑  by Theorem 7 in [32]. Then by using (7) and ℱ𝛼𝑘𝑛0 ∈ 𝐶𝑐(ℝ
𝑑), we get 

ℱ𝛼(𝑘𝑛0Θℎ) ∈ 𝐶𝑐(ℝ
𝑑). By the definition of the set 𝐹0

𝛼(ℝ𝑑), the function (𝑘𝑛0Θℎ) belongs 

to 𝐹0
𝛼(ℝ𝑑). This means that the set  

 𝐹0
𝛼(ℝ𝑑) = {ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)|ℱ𝛼ℎ ∈ 𝐶𝑐(ℝ

𝑑)} 
is dense in 𝐿1(ℝ𝑑).  

Proposition 2.7 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. Aα
p,q
(ℝd) is dense in L1(ℝd).  

Proof. Let us take the set  

 𝐹0
𝛼(ℝ𝑑) = {ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)|ℱ𝛼ℎ ∈ 𝐶𝑐(ℝ

𝑑)}. 
It is known that 𝐶𝑐(ℝ

𝑑) ⊂ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) by Lemma 4.2 in [36]. Then we shall write 

 𝐹0
𝛼(ℝ𝑑) ⊂ 𝐴𝛼

𝑝,𝑞(ℝ𝑑) ⊂ 𝐿1(ℝ𝑑) (8) 

by the definition of the space 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑). Also the set 𝐹0

𝛼(ℝ𝑑) is dense in 𝐿1(ℝ𝑑) by 

Lemma 2.6. By this density and the inclusion (8), it is obvious that 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is dense in 

𝐿1(ℝ𝑑).  

Proposition 2.8 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. Aα
p,q
(ℝd) is an abstract Segal algebra 

with respect to L1(ℝd).  

Proof. The space 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is a Banach algebra and is a Banach ideal on 𝐿1(ℝ𝑑), 

also the inequality (6) holds for all 𝑔, ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) by Theorem 2.3 and Theorem 2.4. 

Besides, by the definition of the norm ‖. ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 , we have ‖𝑔‖1 ≤ ‖𝑔‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞  for all 𝑔 ∈

𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑). Furthermore, 𝐴𝛼

𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is dense in 𝐿1(ℝ𝑑) by Proposition 2.7. Hence, 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) 

is an abstract Segal algebra with respect to 𝐿1(ℝ𝑑). 
To working on function spaces that the fractional Fourier transform is defined, we take the Θ 

convolution as the multiplication operator. If the Θ convolution definition is examined as (1), 

we see that the translation operator in the ordinary convolution operation is replaced by the 

operator 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧𝑔  from ℝ𝑑  into 𝐿1(ℝ𝑑)  for all 𝑔 ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)  and 

𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑)  for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . Therefore, the following 

theorem is very important for us. 

Theorem 2.9 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞ and z = (−y1cotα1, . . . , −ydcotαd) for 

all y = (y1, . . . , yd) ∈ ℝ
d.  

    1.  𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) and  

 ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖ℎ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 

for all ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑). 

    2.  The mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ fromℝ𝑑 into 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is continuous.  

Proof.   

    1.  Let ℎ ∈  𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) . Then ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑)  and ℱ𝛼ℎ ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ

𝑑) . Let 

𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑)  for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . Since 𝐿1(ℝ𝑑)  is strongly 

translation and character invariant, then we have 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ ∈ 𝐿
1(ℝ𝑑) and  

 ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖1 =
‖ℎ‖1. (9) 

Let 𝑏 = (−𝑦1csc𝛼1, . . . , −𝑦𝑑csc𝛼𝑑). Thus we shall write  

 ℱ𝛼(𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ)(𝑢) = exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑗
2cot𝛼𝑗)𝑀𝑏ℱ𝛼ℎ(𝑢). (10) 

for all 𝑢 ∈ ℝ𝑑  by the equality (2.55) in [30]. Since 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) is strongly character 

invariant (see [10, Proposition 1]), then we get  
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 exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑗
2cot𝛼𝑗)𝑀𝑏ℱ𝛼ℎ ∈ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ

𝑑) 

and 

 ‖ℱ𝛼(𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ)‖(𝑝,𝑞) = |exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑗
2cot𝛼𝑗)| ‖𝑀𝑏ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞) 

 = ‖𝑀𝑏ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞) = ‖ℱ𝛼𝑔‖(𝑝,𝑞) (11) 

Hence, by combining (9) and (11), we obtain 

 ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖ℎ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 . 

2.  Firstly, we will show continuity at 0. Let ℎ ∈ 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) and (𝑦𝑛)𝑛∈ℕ ⊂ ℝ𝑑 , where 

lim
𝑛→∞

𝑦𝑛 = 0. Let 𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑) for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑. It is known 

that the mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ is continuous from ℝ𝑑 into 𝐿1(ℝ𝑑) by Theorem 2.1 in [30]. 

Let us take the sequences (𝑧𝑛)𝑛∈ℕ   and (𝑏𝑛)𝑛∈ℕ   in ℝ𝑑  where 𝑗  sequences of 

coordinates 𝑧𝑛𝑗 = −𝑦𝑛𝑗cot𝛼𝑗  and 𝑏𝑛𝑗 = −𝑦𝑛𝑗csc𝛼𝑗 . By the continuity at zero of the 

function 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ, we have  

 ‖𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − 𝑔‖1
→ 0 (12) 

as 𝑛 approaches infinity. By using (10), we obtain  

 ‖ℱ𝛼(𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − ℎ)‖(𝑝,𝑞)
= ‖ℱ𝛼(𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ) − ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞)

 

 ≤ ‖exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑛𝑗
2 cot𝛼𝑗)𝑀𝑏𝑛ℱ𝛼ℎ 

 −exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑛𝑗
2 cot𝛼𝑗)ℱ𝛼ℎ‖

(𝑝,𝑞)
 (13) 

 + ‖exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑛𝑗
2 cot𝛼𝑗)ℱ𝛼ℎ − ℱ𝛼ℎ‖

(𝑝,𝑞)
 

 = ‖𝑀𝑏𝑛ℱ𝛼ℎ − ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞)
 

 + |exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑛𝑗
2 cot𝛼𝑗) − 1| ‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞). 

Let 𝑏 = (−𝑦1csc𝛼1, . . . , −𝑦𝑑csc𝛼𝑑)  for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . The function 

𝑦 → 𝑏  from ℝ𝑑  into ℝ𝑑  is continuous. Since the mapping 𝑦 → 𝑀𝑦ℱ𝛼ℎ  from ℝ𝑑  into 

𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑)  is continuous (see [10, Proposition 1]), then the composition mapping 

𝑦 → 𝑀𝑏ℱ𝛼ℎ fromℝ𝑑 into 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) is continuous. Thus we obtain  

 ‖(𝑀𝑏𝑛ℱ𝛼ℎ − ℱ𝛼ℎ)‖(𝑝,𝑞)
→ 0 (14) 

as 𝑛 approaches infinity. Let us take 𝑎𝑛 = exp (∑ 𝑑
𝑗=1

𝑖

2
𝑦𝑛𝑗
2 cot𝛼𝑗) − 1 for all 𝑛 ∈ ℕ. Since 

lim
𝑛→∞

𝑦𝑛 = 0, then |𝑎𝑛| → 0 as 𝑛 approaches infinity. By combining (12), (13) and (14), we 

get  

 ‖𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − ℎ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − ℎ‖1

+ ‖ℱ𝛼(𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − ℎ)‖(𝑝,𝑞)
 

 ≤ ‖𝑇𝑦𝑛𝑀𝑧𝑛ℎ − ℎ‖1
+ ‖(𝑀𝑏𝑛ℱ𝛼ℎ − ℱ𝛼ℎ)‖(𝑝,𝑞)

 

 +|𝑎𝑛|‖ℱ𝛼ℎ‖(𝑝,𝑞) → 0 

as 𝑛 approaches infinity. This proves that the mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ is continuous at 0. By 

using the same technique in the proof of Theorem 2.17 (2) in [30], it is easy to show that the 

mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ is continuous on ℝ𝑑.  

Definition 2.10 A subalgebra SΘ(ℝ
d) of L1(ℝd) under Θ convolution is called a 

Segal algebra with fractional convolution if it satisfies the following conditions:  

    1.  The space 𝑆Θ(ℝ
𝑑) is dense in 𝐿1(ℝ𝑑). 

    2.  The subalgebra 𝑆Θ(ℝ
𝑑) is a Banach algebra under some norm ‖. ‖𝑆Θ and 

the inequality ‖ℎ‖1 ≤ ‖ℎ‖𝑆Θ holds for all ℎ ∈ 𝑆Θ(ℝ
𝑑). 

    3.  Let 𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑)  for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑 . Then 
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𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ ∈ 𝑆Θ(ℝ
𝑑) and the equality ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖𝑆Θ

= ‖ℎ‖𝑆Θ holds for each ℎ ∈ 𝑆Θ(ℝ
𝑑). 

    4.  Let ℎ ∈ 𝑆Θ(ℝ
𝑑)  and 𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑)  for all 𝑦 =

(𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑. Then the mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ from ℝ𝑑 into 𝑆Θ(ℝ

𝑑) is continuous. 

Example 2.11 Let 1 < p < ∞ . The space L1(ℝd) ∩ Lp(ℝd)  with the norm 

‖. ‖L1∩Lp = ‖. ‖1 + ‖. ‖p is a Banach algebra under Θ convolution operation by Example 2.2 

in [33]. By the definition of ‖. ‖L1∩Lp, the inequality ‖. ‖1 ≤ ‖. ‖L1∩Lp holds. Since  

 𝐶𝑐(ℝ
𝑑) ⊂ 𝐿1(ℝ𝑑) ∩ 𝐿𝑝(ℝ𝑑) ⊂ 𝐿1(ℝ𝑑), 

then 𝐿1(ℝ𝑑) ∩ 𝐿𝑝(ℝ𝑑)  is dense in 𝐿1(ℝ𝑑) . Let 𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑)  for all 

𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ
𝑑  and ℎ ∈ 𝐿1(ℝ𝑑) ∩ 𝐿𝑝(ℝ𝑑). Since the spaces 𝐿1(ℝ𝑑) and 𝐿𝑝(ℝ𝑑) 

are strongly invariance under translation and character operators, then 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ ∈ 𝐿
1(ℝ𝑑) ∩

𝐿𝑝(ℝ𝑑) and the equalities ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖1 =
‖ℎ‖1  , ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖𝑝 =

‖ℎ‖𝑝  hold. Thus we have 

‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ‖𝐿1∩𝐿𝑝 =
‖ℎ‖𝐿1∩𝐿𝑝. Moreover, it is well known that the mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ from 

ℝ𝑑 into 𝐿1(ℝ𝑑) is continuous by Theorem 2.1 (2) in [30]. By using the same methods in the 

proof of Theorem 2.1 (2) in [30] and the proof of Theorem 2.9 in [33], it is easy to show that 

the mapping 𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ  from ℝ𝑑  into 𝐿𝑝(ℝ𝑑)  is continuous. Hence the mapping 

𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ from ℝ𝑑  into 𝐿1(ℝ𝑑) ∩ 𝐿𝑝(ℝ𝑑)  is continuous. Therefore 𝐿1(ℝ𝑑) ∩ 𝐿𝑝(ℝ𝑑) 

is a 𝑆Θ(ℝ
𝑑). 

The following example is clear from the definition of ‖. ‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞, Theorem 2.3, Theorem 2.4, 

Proposition 2.7 and Theorem 2.9. 

Example 2.12 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. Then the space Aα
p,q
(ℝd) is a SΘ(ℝ

d).  

Remark 2.13 If we take αi =
π

2
 for all i = 1,2, . . . , d, then the Θ convolution and 

fractional Fourier transform coincide ordinary convolution and Fourier transform, 

respectively. Therefore the spaces SΘ(ℝ
d) and Aα

p,q
(ℝd) coincide usual Segal algebra and 

the space A(p, q)(ℝd) (see [37]), respectively. It is well known that the space A(p, q)(ℝd) 

is a Segal algebra by Proposition 2.3 in [37]. Hence, one can say the space SΘ(ℝ
d) is a Segal 

algebra with fractional convolution.  

Proposition 2.14 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. Then the space Aα
p,q
(ℝd) has an 

approximate identity with compactly supported fractional Fourier transforms.  

Proof. Let 𝐴  be a finite subset of 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  where 𝐴 = {ℎ1, . . . , ℎ𝑛} . Let ℎ ∈

𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) and 𝑧 = (−𝑦1cot𝛼1, . . . , −𝑦𝑑cot𝛼𝑑) for all 𝑦 = (𝑦1, . . . , 𝑦𝑑) ∈ ℝ

𝑑. The mapping 

𝑦 → 𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ fromℝ𝑑 into 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑) is continuous by Theorem 2.8. Let 휀 > 0 be given. 

Then there exist 𝛿𝑖 > 0 such that  

 ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖 − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 <

𝜀

2
 

where ‖𝑦‖ < 𝛿𝑖 for all 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. Let 𝛿 = min{𝛿1, 𝛿2, . . . , 𝛿𝑛}. Hence, we shall write  

 ‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖 − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 <

𝜀

2
 (15) 

where ‖𝑦‖ < 𝛿 for all 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑛. Let us take a positive function 𝑔 ∈ 𝐶𝑐(ℝ
𝑑) such that 

𝑠𝑢𝑝𝑝𝑔 ⊂ 𝐵(0, 𝛿) and ∫ 
ℝ𝑑
𝑔(𝑥)𝑑𝑥 = 1. Therefore we get  

 (𝑔Θℎ𝑖)(𝑥) − ℎ𝑖(𝑥) = ∫ 
ℝ𝑑
𝑔(𝑦)𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖(𝑥)𝑑𝑦 − ℎ𝑖(𝑥) 

= ∫ 

ℝ𝑑

𝑔(𝑦)(𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖(𝑥) − ℎ𝑖(𝑥))𝑑𝑦 

for all 𝑥 ∈ ℝ𝑑 and 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Thus by using (15), we obtain  

 ‖(𝑔Θℎ𝑖) − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 = ‖∫ 

ℝ𝑑
𝑔(𝑦)(𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖 − ℎ𝑖)𝑑𝑦‖

𝐴𝛼
𝑝,𝑞 

 ≤ ∫ 
𝑠𝑢𝑝𝑝ℎ

|𝑔(𝑦)|‖𝑇𝑦𝑀𝑧ℎ𝑖 − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞𝑑𝑦 (16) 
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 <
𝜀

2
∫ 
𝑠𝑢𝑝𝑝ℎ

𝑔(𝑦)𝑑𝑦 =
𝜀

2
 

for all 𝑖 = 1, . . . , 𝑛. Let 𝐵 = max {‖ℎ1‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 , . . . , ‖ℎ𝑛‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞}. Thus there exists a function 𝑓 ∈ 

𝐹0
𝛼(ℝ𝑑) such that  

 ‖𝑔 − 𝑓‖1 <
𝜀

2𝐵
 (17) 

by Lemma 2.6. Since 𝐶𝑐(ℝ
𝑑) ⊂ 𝐿(𝑝, 𝑞)(ℝ𝑑) (see [36, Lemma 4.2]) , then 𝑓 ∈ 𝐴𝛼

𝑝,𝑞(ℝ𝑑). 
Combining (16) and (17), we get  

 

 

 ‖(𝑓Θℎ𝑖) − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 ≤ ‖(𝑓Θℎ𝑖) − (𝑔Θℎ𝑖)‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 + ‖(𝑔Θℎ𝑖) − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 

 ≤ ‖𝑔 − 𝑓‖1‖ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 + ‖(𝑔Θℎ𝑖) − ℎ𝑖‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞 

 ≤ 𝐵‖𝑔 − 𝑓‖1 + ‖(𝑔Θℎ𝑖) − ℎ𝑖‖𝐴𝛼
𝑝,𝑞 

 <
𝜀

2𝐵
𝐵 +

𝜀

2
= 휀 

for all 𝑖 = 1, . . . , 𝑛 . Therefore, 𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  has an approximate identity with compactly 

supported fractional Fourier transforms by 1.3. Proposition in [9]. 

Theorem 2.15 Let 1 < p < ∞, 1 ≤ q < ∞. The space (Aα
p,q
(ℝd), ‖. ‖Aα

p,q) is an 

essential Banach module over L1(ℝd) with Θ convolution.  

Proof. The space (𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞) is a Banach module over 𝐿1(ℝ𝑑) with Θ 

convolution by Corollary 2.5. Let us take the sequence (𝑘𝑛)𝑛∈ℕ ⊂ 𝐿1(ℝ𝑑) that is defined in 

Example 2.8 in [30]. This sequence is obviously bounded in 𝐿1(ℝ𝑑). It is known that this 

sequence is an approximate identity with compactly supported fractional Fourier transforms in 

𝐿1(ℝ𝑑) with Θ convolution by Proposition 2.9 in [30]. Also it is easy to see that the space 

𝐿1(ℝ𝑑)Θ𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  is dense in 𝐴𝛼

𝑝,𝑞(ℝ𝑑)  by Proposition 2.14. Hence, the space 

(𝐴𝛼
𝑝,𝑞(ℝ𝑑), ‖. ‖𝐴𝛼

𝑝,𝑞) is an essential Banach module over 𝐿1(ℝ𝑑) with Θ convolution by 

Module Factorization Theorem in [35].  

3 CONCLUSION 

Let 𝛼 = (𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑑). If we take 𝛼𝑖 =
𝜋

2
 for all 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑑, then the Θ (fractional 

convolution) convolution opeator and fractional Fourier transform coincide usual convolution 

and Fourier transform, respectively. As a result, in this study, we extend some results of [37] 

to the fractional Fourier transform for ℝ𝑑. Furthermore, since 𝐿(𝑝, 𝑝)(ℝ𝑑) = 𝐿𝑝(ℝ𝑑), then 

we also extend some results of [22] for ℝ𝑑. 
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ABSTRACT  
The topic of this article is relevant since St. Petersburg is the cultural capital of Russia and the 

merit of this is architecture. In our study, an attempt was made to analyze the architecture of 

St. Petersburg from the origins of the formation of the Hermitage city in the open air, with its 

excellent bridges and palace complexes, temple and garden park buildings, to extensive archi-

tectural trends and styles that comprise the unique cultural and historical heritage of Russia.  

At the beginning of the 18th century, having laid the first stone of the Peter and Paul Fortress, 

Tsar Peter the Great founded the city of St. Petersburg. Russia was beginning to move into 

Europe, and St. Petersburg became a "window" that looked in its direction. Due to the fact 

that Russian, Italian, German, French and Dutch architects worked in the city at the same 

time, it acquired its own special style, in which Western motifs are combined with national 

identity creating a unique fusion of styles. St. Petersburg is one of the few Russian cities that 

has such a large number of cultural monuments and architectural structures. Cultural centers 

and sights of the city, unique masterpieces of domestic and world art and architecture allow us 

to consider St. Petersburg as a museum city, a treasury of Russian culture. By the decision of 

UNESCO, the northern capital is recognized as a monument city of world culture, being un-

der the protection of the state today there are about 8 thousand architectural monuments in-

cluded in the cultural and historical heritage of Russia. 

Key words style fusion, architecture, historical heritage, cultural monument, Russian style 
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ABSTRACT 

The standard form of contract is an agreement where one party has prepared the agreement 

and the other party has had little or no input and participation regarding the terms of the 

contract.  Other notions such as "boilerplate contracts", "take it or leave it contracts" or 

"adherence contracts" are also used for this category of contracts. In principle, standard 

contracts will meet some kind of business standard. These contracts are used for consumers, 

general terms and conditions, company policies and other standard agreements. They are 

considered to be primarily used for consumers, general terms and conditions, company 

policies and other standard agreements. Using standard contracts has proven to be very 

efficient, primarily in maintaining contractual relations between the parties, saving time, 

financial resources and stress. This has prompted various international organizations and 

bodies to commit to the compilation and provision of standard contract models to interested 

entities. Through the correlation of theory and practice with the legislation of the Republic of 

North Macedonia vis a vis the legislation of other countries that stand out with a higher level 

of legal regulation of contracts, the author provides an argumentative overview of the 

aforementioned hypotheses. 

Keywords: standard contracts, business, consumers, legislation, North Macedonia. 
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ABSTRACT 

This contribution aims to analyze the cult of beauty as a disabling and discriminating model 

(Giaconi, 2022), which characterizes the current post-modern era, with narcissistic drifts and 

the degenerative crisis of social bonds (D'Alonzo & Caldin, 2012). The influence of social 

media on the construction of the body image (Cash & Smolak, 2012) increases the spread of 

extreme models of aesthetic perfection, in which the disabling and / or discriminating side of 

the socio-cultural beauty model emerges, especially in regard to of people with disabilities, 

object of stigmatization because they are “imperfect as different” (Bocci, 2021). Beauty 

promotes the decentralization of attention with respect to the self (unselfing), which in return 

allows one to assume a more altruistic and transcendental attitude. In this sense, it leads to a 

sense of closeness and universality with respect to others (Diessner, Solom, Frost, Parsons, & 

Davidson, 2008), as well as having the undoubted advantage of generating positive emotions 

and a sense of well-being. In this regard, the existential design model Flipped Inclusion, in 

experimentation at the University of Salerno since 2014, invests in the affirmation of the 

Person in values (Schwartz, 2012), through non-didactic-planning actions. linear, with the help 

of active and participatory teaching methodologies. In order to build a more inclusive structure 

of equitable societies, capable of creating health, it also aims to educate to beauty and the 

aesthetic sense (Dallari, 2005) to influence cognitive and attribution styles, on the formation of 

value profiles ¬rials of self-transcendence. 

Keyword: Pedagogy; Education; Aesthetic values; Beauty; Flipped Inclusion. 
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ABSTRACT 

Street food consumption has been a popular staple food in both developed and 

underdeveloped countries. Commonly, these street foods are dipped into different sauces like 

soy sauce, ketchup, and vinegar to improve flavor and moisture. In many cases, these dipping 

sauces can be contaminated with zoonotic protozoans and nematodes that can be a major 

source of infection for the person ingesting them. This study sought to identify the different 

zoonotic protozoans and nematodes that can be found in the street food dipping sauces in 

Tangub City. Furthermore, the personal hygiene and food preparation and handling practices 

of the vendors were also documented. Five mL of the dipping sauce were collected and 

brought to the laboratory for analysis and identification of zoonotic protozoans and 

nematodes. Data on the food preparation was gathered through an interview with the vendors. 

Two types of zoonotic protozoans and nematodes were found, namely: Entamoeba histolytica 

and Ancylostoma duodenale. Entamoeba histolytica, on the other hand, was the most 

commonly occurring organism in all the samples examined. The samples contained 

significant differences in the numbers of Entamoeba histolytica (p-value 0.0025) in soy sauce 

and vinegar, while Ancylostoma duodenale (p-value 0.0172) in soy sauce and ketchup. 

Furthermore, the vendors' personal hygiene was observed to be poor, and food preparation 

and handling protocols were reluctantly followed. It was concluded in this study that street 

food dipping can be a mode of transmission of zoonotic diseases and that personal hygiene 

and proper food preparation, and handling should be practiced by the street food vendors. 

Keywords: dipping sauce, foodborne, food safety, nematodes, protozoans 
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ÖZET  

Giriş: Dişlerin gelişiminin ardından geride kalan epitel artıklar, odontojenik kistlerin 

gelişiminden sorumludur. Bu kistler genellikle asemptomatik seyretseler de bazı durumlarda 

ağız kokusu ve diş etlerinde şişlik gibi bazı semptomlara yol açabilir. Odontojenik kistler, 

gelişimsel ve inflamatuar odontojenik kistler olarak sınıflandırılabilir.  Radiküler kistler en 

çok karşılaşılan inflamatuar odontojenik kisttir (%72,5) ve bu kistler diş köklerinden 

kaynaklanır. Çalışmamızda, daha önce patolojik değerlendirme için alınan radiküler kistlerin 

immunohistokimyasal (Ki-67 primer antikoru) olarak değerlendirilmesi amaçlandı. 

Materyal ve Metot: Çalışmamızda patolojik değerlendirme amacıyla alınmış olan radiküler 

kistler, immünohistokimyasal yöntemle incelendi. Dokulardan mikrotom yardımıyla 5 μm 

kalınlığında kesitler elde edildi ve Ki-67 primer antikoru ile boyandı. Bu kesitler, ışık 

mikroskobu altında değerlendirildi.  

Bulgular: Radiküler kistlerin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi sonucunda, Ki-

67 immum boyamasının; gingivanın epitel tabakasında, damar yapılarında, epitel tabakasının 

altındaki bağ doku alanlarında ve bazal tabakada yoğun olarak eksprese olduğu görüldü.  

Sonuç: Ki-67 proteini hücre döngüsünün aktif fazlarının tamamında (G1, S, G2 ve mitoz) yer 

alırken; istirahat halindeki hücrelerde görülmez (G0). Dolayısıyla Ki-67 proteini, hücre 

popülasyonlarının büyüme fraksiyonlarının belirlenmesinde önemli bir belirteçtir. Ayrıca Ki-

67, çeşitli kanser vakalarının (meme, akciğer, yemek borusu, böbrek ve prostat kanseri, 

malign melanom, non-Hodgkin lenfoma, glial tümörler vb.) prognozunun 

değerlendirilebilmesi açısından da son derece güvenilir bulunmuştur. Bu noktada radiküler 

kistlerinin prognozunun değerlendirilmesi açısından, Ki-67 ekspresyon seviyelerinin önemli 

olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Odontojenik Kistler, Radiküler Kistler, Ki-67, İmmünohistokimya 

 

ABSTRACT 

Introduction: Epithelial remnants left behind after the development of teeth are responsible 

for the development of odontogenic cysts. Although these cysts are usually asymptomatic, in 

some cases they may cause some symptoms such as bad breath and swelling of the gums. 

Odontogenic cysts can be classified as developmental and inflammatory odontogenic cysts. 

Radicular cysts are the most common inflammatory odontogenic cyst (72.5%) and these cysts 

originate from tooth roots. In our study, we aimed to evaluate radicular cysts previously taken 

for pathological evaluation by immunohistochemical (Ki-67 primary antibody) methods. 

Materials and Methods: In our study, radicular cysts taken for pathological evaluation were 

examined by immunohistochemical method. Sections of 5 μm thickness were obtained from 
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the tissues with the help of a microtome and stained with Ki-67 primary antibody. These 

sections were evaluated under a light microscope. 

Results: As a result of the immunohistochemical evaluation of radicular cysts, Ki-67 

immunostaining; was observed that was intensely expressed in the epithelial layer of the 

gingiva, in the vascular structures, in the connective tissue areas under the epithelial layer and 

in the basal layer. 

Conclusion: While Ki-67 protein is involved in all active phases of the cell cycle (G1, S, G2, 

and mitosis); not seen in resting cells (G0). Therefore, the Ki-67 protein is an important 

marker in determining the growth fractions of cell populations. In addition, Ki-67 has been 

found to be extremely reliable in terms of evaluating the prognosis of various cancer cases 

(breast, lung, esophagus, kidney and prostate cancer, malignant melanoma, non-Hodgkin 

lymphoma, glial tumors, etc.). At this point, we think that Ki-67 expression levels are 

important in terms of evaluating the prognosis of radicular cysts. 

Keywords: Odontogenic Cysts, Radicular Cysts, Ki-67, Immunohistochemistry 

 

GİRİŞ 

Etrafları bağ dokusu kapsülüyle çevrilmiş ve iç yüzeyleriyse epitelle döşenmiş, yumuşak veya 

sert dokuların içlerinde oluşabilen, kıvamı sıvı veya yarı sıvı bir materyalle dolu patolojik 

yapılar, kist olarak isimlendirilir (1). Çenede bulunan kistler odontojenik epitelden köken 

alabilecekleri gibi, embriyolojisi tamamen farklı (örneğin ağız içi epiteli benzeri yapılar) da 

olabilir. Kistler, çene kemiklerindeki yerleşim yerlerine göre ve kaynaklandıkları epitele göre 

sınıflandırılırlar. Dişler ile ilişkili olan kistler odontojenik kistler; ilişkili olmayanlar ise non-

odontojenik kistler olarak sınıflandırılır (2). Dişlerin gelişiminden sonra geride kalan epitel 

artıklar, odontojenik kistlerin kaynağıdır. Dişler ile alakası olmayan fasiyal doku 

gelişimlerinden arta kalan epitel ise Non-odontojenik kistler için kaynak görevi görmektedir 

(3).  

Kistler kendi içerisinde sınıflandırılmaktadır. Bunlardan odontojenik kistler kendi içerisinde; 

radiküler, dentigeröz, rezidüel, lateral periodontal ve sürme kistleri şeklinde sınıflandırılır. 

Nasopalatin (insisiv) kanal kistiyse non-odotojenik kistler sınıfında yer alır (4). Odontojenik 

kistler içerisinde en çok görülen kistler radiküler kistlerdir. Bu kistler cansız diş köklerinden 

kaynaklanırlar. Radiküler kistlerin ardından en sık görülen dentigeröz kistler ise impakte diş 

çevresinden köken almaktadırlar (5). Bahse konu her iki kist çeşidinin de görülme sıklığı 

ağırlıklı olarak mandibulanın arka kısmıyla birlikte maksillanın ön tarafı ve 20’li yaşlardır (6). 

Bu iki kistik yapıların arkasından gelen rezidüel kistler, lateral periodontal kistler, sürme 

kistleri ve nasopalatin kanal kistlerinin görülme sıklığında ise farklılıklar vardır (7). 

Dişlerin apikalinde yer alan kronik inflamatuar periapikal granülomlar, radiküler kistlerin 

gelişimlerinin kaynağıdır. Bu granulomlar, nekrotik olan pulpa dokusundaki indirgenmiş 

ürünlerin proliferasyonuyla birlikte organize olurlar. Söz konusu kistin epitel kılıfı, malassez 

epitel kılıfındaki rezidüel epitelyuma ait artıkların inflamasyon uyarısına bir tepki olarak 

prolifere olmalarıyla beraber oluşmaktadır. Başka bir deyişle periapikal kistlerin oluşumu, 

inflamatuar uyaranları çevredeki kemiklerden ayırmaya katkı sağlayan epitelyal 

proliferasyonun sonuçlarından biri olarak ortaya çıkar (8). 

Kistlerin lümenlerinde yer alan hücresel kalıntılar parçalanarak, protein konsantrasyonunda 

yükselmeye, ozmotik basınçta artışa ve bağ dokusu aracılığıyla lümenin içerisine epitelyal 

astar boyunca sıvının taşınmasına sebebiyet verir. Sıvının kistin içine girmesi, kistin dışarıya 

doğru büyümesine katkıda bulunur. Kistin genişlemesi, osteoklastik kemik rezorpsiyonuyla 

gerçekleşir. Kistlerin periferinde yer alan inflamatuar hücrelerden gelen ve kemikleri rezorbe 

eden prostaglandin, interlökin ve proteinaz benzeri faktörler, kistin genişlemesine katkıda 

bulunurlar (8).  
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Ki-67 çoğalan hücrelerde görülen bir çekirdek proteinidir (9). Ki-67 antikorunun 

karakterizasyonu, son derece ilginç olan bir boyama modelini ortaya çıkarmıştır. Bu antikor, 

sadece çoğalmakta olan hücrelerde yer alan nükleer yapıya reaktiftir. Ayrıntılı bir şekilde 

yapılmış olan hücre döngüsü analizinde, bu antijenin hücre bölünme döngüsünün G1, S ve G2 

fazlarındaki hücrelerin çekirdeklerinde mevcut olduğunu, bunun yanında mitozda da mevcut 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. G0 fazında bulunan durgun ya da dinlenme sürecindeki 

hücrelerde, Ki-67 antijeninin ekspresyonuna rastlanmamıştır (10). Ki-67 antijeni, çoğalmakta 

olan hücrelerin tamamında (normal ve tümör hücreleri) var olduğundan dolayı, belirli hücre 

popülasyonlarının büyüme fraksiyonlarını belirleme noktasında mükemmel bir operasyonel 

belirteçtir. Bu durum yapılan araştırmalarla da ortaya konmuştur. Ki-67 proteininin bu özelliği 

sayesinde, farklı neoplazma tiplerinin tanınmasında bir tanı aracı olarak kullanılması giderek 

artmaktadır (11).  

Monoklonal bir antikor olan Ki-67, insan neoplazmalarının büyüme fraksiyonlarının doğru 

olarak değerlendirilebilmesi için son derece güvenilir ve bir o kadar da kolay bir yoldur. Her 

ne kadar yapılan uzun süreli takip çalışmaları sınırlı olsa da, başta lenfoproliferatif hastalıklar 

olmak üzere son derece kıymetli prognostik bilgiler sağladığı görülmektedir. Büyüme 

fraksiyonunun tahmin edilmesi, tümörlerin davranışlarını etkileyen faktörlerden sadece bir 

tanesidir. Bundan dolayı sadece tek bir parametrenin ölçülmesinin klinisyene tümörlerin 

tamamı için kesin bir prognostik bilgi sağlayacağını düşünmek mümkün değildir. Bu antikor, 

maligniteyle birlikte çok farklı durumlarda da proliferatif aktiviteyi ölçmek adına bir araç 

olarak araştırmalarda kullanılabilir. Ayrıca uygulanan terapi yöntemlerine, tümörlerin 

verdikleri yanıtların izlenmesinde de değerli katkılar verebilir (12).  

Bu çalışmada patolojik inceleme maksadıyla alınmış olan ve inflamatuar odontojenik kist 

sınıfında yer alan radiküler kistlerin, immunohistokimyasal (Ki-67 primer antikoru) olarak 

incelenmesi amaçlandı.  

MATERYAL VE METOT 

Patolojik inceleme için alındıktan sonra patoloji laboratuvarında gerekli değerlendirmeleri 

yapılan radiküler kistler, Ki-67 primer antikoru kullanılarak, immünohistokimyasal 

yöntemlerle değerlendirildi.    

İmmunhistokimyasal Boyama  

Patolojik inceleme yapmak maksadıyla alınmış olan kistlerden, 5 𝜇m kalınlığında kesitler 

alındı ve ardından bu kistler ksilolün içerisinde 2x15 dakika olacak şekilde bekletildi. Yapılan 

bu işlemin ardından söz konusu kesitler artan alkol serilerinin içerisinde yaklaşık 8, 6 ve 4 

dakika boyunca bekletildi. Bu işlemin ardından distile suda bekletilen kesit örnekleri EDTA 

solüsyonuna alındı ve mikrodalga fırının içerisinde ortalama üç dakika bekletildi. Bu işlem 

antijen retrieval işlemini yapılabilmek için uygulandı. Mikrodalgadan alınan kesit örnekleri 

soğumaya bırakıldı ve yaklaşık 15 dakika oda ısısında beklemeleri sağlandı. 15 dakikalık 

sürenin dolmasıyla birlikte kesitler tekrar distile suyun içerisine alındı. Ardından distile sudan 

alınan kesitler kurutuldu ve hidrofobik kalemle üzerleri dokuyu içerisine alacak şekilde 

çizildi. Çizilen kesitler immunohistokimya kutusunun içerisine alındıktan sonra üzerlerine 

yaklaşık 3x5 dakika boyunca Phosphate BufferSaline (PBS) eklendi. Yapılan işlemler 

esnasında immunohistokimya kutusunun nemli olması gerektiğinden dolayı kutunun içine 

sıcak su eklendi. Daha sonra kesitlerin üzerinde yer alan PBS alındı ve kesitlerin üstüne 

hidrojen peroksit solüsyonu damlatıldı. Ardından yaklaşık olarak 20 dakika kadar beklendi.  

Ki-67 primer antikoru 20 dakikanın ardından sınırları hidrofobik kalemle belirlenmiş olan 

kesitlerin üzerine damlatıldı. Yapılan bu işlemin ardından kesitler +4
0
C’de bir gece boyunca 

overnight edildi. Bir gün sonra kesitler PBS ile yaklaşık olarak 3x5 dakika boyunca yıkandı. 

Ardından kesitlerin üzerlerine biotinylated sekonder antikor damlatıldı ve 14 dakika boyunca 

beklendi. Kesitler yeniden PBS ile 3x5 dakika olacak şekilde yıkandı. Kesitlerin üzerlerine 

Streptavidin-prexoidase damlatılarak 15 dakika bekletildi. Kesitler yeniden PBS ile 3x5 
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dakika süresince yıkandı. Yapılan bu işlemden sonra kesitlere DAB damlatıldı ve yaklaşık 

olarak 10 ile 15 dakika boyunca beklendi. İşlemin ardından kesitler yeniden PBS yardımıyla 

3x5 dakika olacak şekilde yıkandı. Yıkanan kesitlere Mayer hematoksilenle ortalama 45 

saniye boyunca zıt boyama uygulandı ve kesitler çeşme suyunun altına alındı. Ortalama 5 

dakika boyunca kesitler yıkandı. Yıkanan dokular artan alkol serilerinden hızlı bir şekilde 

geçirildi ve ardından 2x15 dakika olacak şekilde ksilolde bekletildi. Ardından entellan ile 

üzerleri kapatılan kesitler, ışık mikroskobuyla incelendi ve gerekli değerlendirmeler yapıldı.  

BULGULAR 
Radiküler kistlerin immunohistokimyasal olarak değerlendirilmesi sonucunda, Ki-67 immum 

boyamasının; gingivanın epitel tabakasında, damar yapılarında, epitel tabakasının altındaki 

bağ doku alanlarında ve bazal tabakada yoğun olarak eksprese olduğu görüldü (Şekil 1 ve 2).   

 
Şekil 1. Epitel tabakasında, bağ doku alanlarında ve bazal tabakada yoğun Ki-67 ekspresyonu 
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Şekil 2. Damar yapılarında, bağ doku alanlarında ve bazal tabakada yoğun Ki-67 ekspresyonu 

 

TARTIŞMA 

Ki-67, tümörlerdeki proliferatif hücreleri gösterebilme yeteneğine sahip olan bir antikordur. 

Ki-67 proliferasyonun yüksek olduğu zamanlarda tümörler son derece agresif bir seyir izleme 

eğilimi gösterirler. Bu hastalarda sık olarak gözlenmekte olan vasküler invazyonun 

sonucunda, proliferasyon ve metastaz görülmektedir (13). Yapılan immünohistokimyasal 

değerlendirmelerin sonucunda, Ki-67 için pozitif bir nükleer boyanma gösteren hücrelerin 

yüzdeleri, proliferasyon indeksini göstermektedir. Bu oran agresif olan tümörlerde son derece 

yüksektir. Sistem tümörlerinin birçoğunda (meme, akciğer, özefagus, böbrek ve prostat 

kanseri, malign melanom, non-Hodgkin lenfoma, glial tümörler vb.), Ki-67 oranının yüksek 

olması prognozun kötü olmasında faktörlerden bir tanesi olarak gösterilmiştir (14). Ayrıca 

oral kavite içerisinde bulunan kistlerin prognozlarının değerlendirilmesinde, Ki-67 

ekspresyonunun önemli olduğu ortaya konulmuştur (15). 

Razavi ve arkadaşları tarafından yapılan bir çalışmada, solid ameloblastomadaki Ki-67 

ekspresyonunun, adenomatoid odontojenik tümörle karşılaştırıldığında, son derece yüksek 

olduğu görülmüştür (16). Rosenstein ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir çalışmada ise 

lezyonların kemiklerde oluşturdukları destrüksiyon ile Ki-67 değeri ve nüksü araştırılmıştır. 

Yapılan araştırmanın neticesinde dentigeröz kistlerin Ki-67 değerlerinin, diğer tüm tipteki 

ameloblastoma gruplarına göre daha fazla olduğu ortaya konulmuştur (17). 

Yapılan bir çalışmada, odontojenik keratokistler, tümörler, dentigeröz kistler, dental foliküller 

ve oral mukozada Ki-67 ekspresyonu karşılaştırılmıştır. Neticede odontojenik keratokistik 

tümörlerdeki ekspresyon oranı, dentigeröz kiste göre yüksek çıkmıştır. Dentigeröz kistler ile 

dental folikül ve oral mukoza karşılaştırıldığından ise dentigeröz kistin ekspresyon oranının 

daha yüksek olduğu görülmüştür. Sağlıklı dokulardaki Ki-67 ile boyanan hücreler bazal 

tabaka ile sınırlı kalırken, displazik olan ve kistik dönüşümün görüldüğü olgulardaysa 

boyanmanın yüzeyel olan tabakalara kadar uzandığı tespit edilmiştir (18). Çalışmamızda ise 

literatürle uyumlu olarak, gingivanın epitel tabakasıyla birlikte damar yapılarında, epitel 
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tabakasının altında yer alan bağ dokusu ile kaplı alanlarda ve bazal tabakada yoğun Ki-67 

ekspresyonu izlendi. 

SONUÇ 

Ki-67 proteini hücre döngüsünün aktif fazlarında yer alırken, istirahat halindeki hücrelerde 

görülmez. Dolayısıyla Ki-67 proteini, hücre popülasyonlarının büyüme fraksiyonlarının 

belirlenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca Ki-67 proteini, çeşitli kanser vakalarının 

(meme, akciğer, böbrek ve prostat kanseri, malign melanom, glial tümörler vb.) prognozunun 

değerlendirilebilmesi amacıyla da belirteç olarak kullanılabilmektedir. Bu noktada radiküler 

kistlerin prognozunun ve terapik uygulamalarının değerlendirilmesi açısından, Ki-67 

ekspresyon seviyelerinin değerlendirilmesi, klinisyenlerin hasta yaklaşımı açısından katkı 

sağlayabilir. 
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ABSTRACT 

T.S Eliot was the most famous poet of the modern age. His The Waste Land(1922) is a very 

important landmark modernist poem in the 20th century literature. It is a poem not merely of 

desolation, but of hope and renewal. The war was a shock to the world. Eliot seems to fear 

that it has become sterile and thoughtless. That sterility could mean the loss of myth, the loss 

of a unifying theme. Reading this poem, one is able to make out Eliot’s use of myth as a 

device to integrate modern society with the ancient world. His use of myth and imagery 

shows the relation of the present with the past. The quintessence of mythical method lies in 

establishing a parallel between the ancient world and the modern world. This parallel helps 

the poet to express his meaning and comment indirectly. In The Waste Land, Eliot has drawn 

the myths and imagery from two sources: one is Sir James Frazer’s famous book The Golden 

Bough and the other is Jessie Weston’s From Ritual to Romance. He has taken his mythical 

elements from Frazer’s cultivation rituals and Miss Weston’s the legend of the Grail and the 

Fisher king.  The Holy Grail legend is associated with adventures of King Arthur and his 

Knights of the Round Table. In The Waste Land, Eliot has connected the story of the Holy 

Grail with the Fisher King. According to another legend, the soldiers of the king raped the 

nuns attached to the Chapel of the Holy Grail. As a result of the sin, his kingdom suffered 

from famine. In The Waste Land, it has a reference to the land of Emmaus mentioned in the 

old Bible. There are references to the Biblical waste land in the words like ‘the rock’, ‘the 

dread tree’ ‘the dry grass’, etc mentioned in the famous poem. Thus, in The Waste Land, Eliot 

handles myth very successfully to connect the modern waste land with other waste land of 

ancient times. The idea behind this pattern is that it is possible to restore the waste land to 

fertility through the remedies followed in the past, namely repentance and penance. This 

paper aims at focussing on Elliot’s profound appreciation for the use of myth as a point of 

departure for maintaining a cultural or historical perspective. In The Waste Land, Eliot’s 

employment of myth is not simply an allusive and metaphorical tactic, but rather an attempt at 

relating his own ideas and tropes to universals in order to establish some external order for the 

chaos he is presenting. 

Key Words: Myth, Imagery, Rock, Dead Tree, Dry Grass, Chaos, External Order 
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ÖZET 

Çalışma 2019-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

sera ve fideliklerinde yürütülmüştür. Çalışmada Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna 

ait gerçek patates tohumları ilk yıl serada ikinci yıl fideliklerde yetiştirilmiştir. Her iki yıl 

hasat sonrası klonlar verim özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Sonuçlar 

değerlendirildiğinde; serada yumru sayısı bakımından 5-19 klonu (7.0), yumru verimi 

bakımından 5-78 klonu (12.3 gr); tek yumru ağırlığı bakımından 5-78 klonu 3.1 gr ile yüksek 

bulunmuştur. Fidelikte yumru sayısı bakımından 5-10-1 klonu (16.0); yumru verimi 

bakımından 5-10-1 klonu (840.9 gr); tek yumru ağırlığı bakımından 5-61-1 klonu 80.4 gr; 

yumru eni ve boy özellikleri bakımından 5-10-1 klonu sırasıyla 4.7 cm ve 6.3 cm ile en 

yüksek ortalamayı vermiştir.  

Patates ıslah programında Klon 6/7 x Klon 122 melezinden elde edilen 5-19, 5-78, 5-10-1, 5-

8-1, 5-61-1 klonlar yumru sayısı ve yumru verimi bakımından seçim için uygun bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Patates melezleme, Klon 6/7x Klon 122, sera, fidelik, seçim 

 

ABSTRACT 

The study was conducted in greenhouse and seedbed of the Field Crops Department of 

Agricultural Faculty of the Ege University between 2019 and 2020. In the study, true potato 

seed (TPS) obtained from the Clone 6/7 x Clone 122 cross combination were grown in the 

greenhouse in the first year and in the seedbed in the second year. After harvested, clones 

were evaluated for yield characteristics in both years. When the results were evaluated; Clone 

5-19 (7.0) for tuber number; Clone 5-78 (12.3 gr) in terms of tuber yield; Clone 5-78 with 3.1 

gr for single tuber weight had the highest means in the greenhouse. Clone 5-10-1 (16.0) for 

tuber number; Clone 5-10-1 (840.9 gr) in terms of tuber yield; Clone 5-61-1 with 80.4 g for 

single tuber weight had the highest means in seedbed. Clone 5-10-1 had the highest means as 

4.7 cm and 6.3 respectively for tuber width and length in seedbed. 

Clones (5-19, 5-78, 5-10-1, 5-8-1, 5-61) obtained from Clone 6/7 x Clone 122 cross in the 

potato breeding program were found to be suitable for selection for tuber number and tuber 

yield. 

Keywords: Potato crossing, Clone 6/7x Clone 122, greenhouse, seedbed, selection 

 

GİRİŞ 

Patates (Solanum tuberosum L.) çoğaltımı vegetatif ve generatif olarak gerçekleşmektedir. 

Başta insan beslenmesinde taze olarak tüketilmekte, hayvan beslenmesinde ve sanayii 

hammaddesi olarak da oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Güney Amerika orijinli bir 

bitki olan patates Solanaceae familyasına dahil diploid, tetraploid düzeyde farklı ploidi 

seviyelerine sahiptir. Bu ploidi seviyeleri patateste ıslah çalışmalarını zorlaştırmaktadır. 

Bugün kültürü yapılan patatesler Andigena ve Tuberosum türleri ile bunların yabanilerini 
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içermektedir (Yıldırım, 1979; Ozturk, 2021c). Bu patates gurupları verimli ve bol çiçek 

vermeleri nedeniyle ıslah programlarında tercih edilmektedir (Yıldırım ve Çalışkan, 1980; 

Yıldırım ve ark., 1988; Ozturk, 2021a; Ozturk, 2022). Patates ıslahı yoğun emek ve uzun 

yıllar gerektiren bir program olup ilk yıl seçilen klonlar ikinci ve sonraki yıllar yetiştirilerek 

seleksiyon çalışmalarına devam edilir (Gopal and Minocha, 1998; Yıldırım ve Yıldırım, 2002; 

Ozturk, 2021b). İlk generasyon daha çok bitkilerin dış görünüşlerine göre yapılarak tıp dışı 

bitkilerin atılması şeklinde negatif seleksiyon ile başlar (Yıldırım ve Çalışkan, 1980; Yıldırım 

ve ark., 1988; Maris, 1988; Kuşman, 2006). Patates ıslahının başlangıç aşamasında yeterli 

sayıda yumru olmaması nedeniyle klon seleksiyonu küçük parsellerde tek bitki seçimleri ile 

gerçekleştirilir (Davies and Johnstone, 1974). Bu nedenle patates ıslah programında ilk yılı 

üstün ebeveynlerin melezleme programına alınması, bunlardan fenotipik olarak uygun 

olanların seçilmesi (Bradshaw et al., 1998; Aydın, 2021) ve ıslah programının ilerleyen 

yıllarında yumru özelliklerine göre seçim yapılması önerilir (Anderson and Howard 1980; 

Gopal et al., 1992; Gopal, 2015; Mehmet, 2021; Ozturk and Yildirim 2020). 

Bu çalışmanın ile Klon 6/7 x Klon 122’nin melezlenmesi ile elde edilen gerçek tohumların 

serada yetiştirilmesi ile klonların elde edilmesi ile ikinci generasyon olarak bu klonların 

fideliklerde tek sıralı olarak yetiştirilmesi sağlanmıştır. Fidelik denemesi sonucu yumru 

özelliklerine göre üstün olan klonların belirlenmesi ve ıslah programına bu klonlar seçilerek 

devam edilecektir. Böylece farklı kollardan yürütülen ıslah çalışmaları ile ileriki 

generasyonlarda farklı kombinasyonlara ait klonların değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü melezleme laboratuvarı, 

tohumluk patates üretim sera ve fideliklerinde 2019-2020 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılında başlatılan patateste melezleme programı kapsamında ebeveyn kaynağı olarak 

Klon 6/7 x Klon 122 içeren ebeveynler melezlemeye alınmış ve bunlardan 700 gerçek patates 

tohumu (GPT) elde edilmiştir. Bu tohumlar elenmiş toprak karışımını içeren 20 cm x 100 cm 

ebatlarında saksılara dikilmiş ve çıkışları sağlanmıştır. Çıkışla birlikte elde edilen fideler 

10.5X10 cm ebatlarındaki plastik saksılara transfer edilmiş ve gelişimleri sağlanmıştır. 

Fidelerin fenotipine uygun olanlar yanında farklı tıp yapıda olan bitkiler atılmıştır. Hasat 

edilen yumrularda ise şekilsiz, bozuk yumrular elenmiştir. Her bir fide tek tek hasat edilmiş 

ve her birisine numara verilerek Klon 6/7 x Klon 122’ye ait klonlar elde edilmiştir. Sera 

aşaması yaklaşık 108 klon seçilmiş bunlardan 82 klon bir sonraki generasyon için ayrılmıştır.  

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait 82 klon içerisinden 24 klon seçilerek tek 

sıralı 27 Mart 2020 fidelik denemesine alınmış ve yetiştirilmiştir. Gerekli bakım işlemleri 

yapılan klonlar 11 Temmuz 2020’de hasat edilerek yumru özellikleri bakımından ölçümleri 

yapılmıştır. Sera ve fidelik denemesi yumru özelliklerine ait ortalamaların histogramları 

oluşturulmuş ve öne çıkan klonlar seçilerek bir sonraki generasyon da yetiştirilmek üzere 

önerilmiştir.  

 

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait gerçek tohumların yetiştirilmesi ile seçilen 82 

patates klonunun yumru özelliklerine ait ortalamaların dağlımı Şekil 1; 2 ve 3’de verilmiştir. 
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Şekil 1. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun gerçek tohumlarından serada (birinci 

generasyon) elde edilen yumru sayısı dağılımları 

Melezleme programında Klon 6/7 x Klon 122 kombinasyonuna ait gerçek tohumlarının serada 

yetiştirilmesi ile hasat edilen 1. generasyon klonlar değerlendirildiğinde Klon 5-19 yumru 

sayısı bakımından 7.0 adet yumru sayısı ile en yüksek bulunmuştur. Yumru sayısı 1.0-7.0 

arasında değişmiştir. 

 

Şekil 2. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun gerçek tohumlarından serada (birinci 

generasyon) elde edilen yumru ağırlığı (g) dağılımları 
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Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait gerçek tohumların serada yetiştirilmesi ile 

hasat edilen 1. generasyon klonlar yumru ağırlığı (g) bakımından değerlendirildiğinde Klon 5-

78 12.3 g ortalama ile en yüksek bulunmuştur. Yumru ağırlığı 0.2g-12.3g arasında 

değişmiştir. 

 

 

Şekil 3. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun gerçek tohumlarından serada (birinci 

generasyon) elde edilen tek yumru ağırlığı (g) dağılımları 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait gerçek tohumların serada yetiştirilmesi ile 

hasat edilen 1. generasyon klonlar tek yumru ağırlığı (g) bakımından değerlendirildiğinde 

Klon 5-78 3.1 g ile en yüksek bulunmuştur. Tek yumru ağırlığı 0.1g-3.1g arasında 

değişmiştir. 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait gerçek tohumların seradan seçilmiş 24 

patates klonuna ait fidelik yumru özelliklerine ait ortalamaların dağlımı Şekil 4; 5; 6 ve 7’de 

verilmiştir. 
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Şekil 4. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun fidelik (ikinci generasyon) elde edilen 

yumru sayısı dağılımları 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait 2. generasyon fidelik denemesi sonucu elde 

edilen klonlar değerlendirildiğinde yumru sayısı bakımından Klon 5-10-1 16.0 adet olarak en 

yüksek bulunmuştur. Yumru sayısı 1.0-16.0 arasında değişmiştir. 

 

 

Şekil 5. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun fidelik (ikinci generasyon) elde edilen 

yumru verimi (g) dağılımları 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait 2. generasyon fidelik denemesi sonucu elde 

edilen klonlar değerlendirildiğinde yumru verimi bakımından Klon 5-10-1 840.9 g olarak en 

yüksek bulunmuştur. Yumru verimi 7.0g-840.9g arasında değişmiştir. 
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Şekil 6. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun fidelik (ikinci generasyon) elde edilen tek 

yumru ağırlığı (g) dağılımları 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait 2. generasyon fidelik denemesi sonucu elde 

edilen klonlar değerlendirildiğinde tek yumru ağırlığı bakımından Klon 5-61-1 80.4 g olarak 

en yüksek bulunmuştur. Yumru verimi 3.9g-80.4g arasında değişmiştir. 

 

 

 

Şekil 7. Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonun fidelik (ikinci generasyon) elde edilen 

yumru eni (cm) ve yumru boyu (cm) dağılımları 

Klon 6/7 x Klon 122 melez kombinasyonuna ait 2. generasyon fidelik denemesi sonucu elde 

edilen klonlar değerlendirildiğinde yumru eni ve yumru boyu bakımından Klon 5-10-1 

sırasıyla 4.7 cm ve 6.3 cm ile en yüksek bulunmuştur Yumru eni 1.4 cm-4.7 cm; yumru boyu 

1.9 cm-6.3 cm arasında değişmiştir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Klon 6/7 x Klon 122 melezlenmesi ile elde edilen gerçek tohumların serada yetiştirilmesi ile 

elde edilen 82 patates klonun 1.generayon yumru özellikleri değerlendirildiğinde yumru sayısı 

bakımından Klon 5-19 (7.0), yumru verimi bakımından Klon 5-78 (12.3 gr); tek yumru 

ağırlığı bakımından Klon 5-78 3.1 gr ile yüksek bulunmuştur. Sera denemesi sonucu seçilen 

Klon 6/7 x Klon 122 kombinasyonuna ait klonların fidelik denemesi sonucu yumru sayısı 

bakımından Klon 5-10-1 (16.0); yumru verimi bakımından Klon 5-10-1 (840.9 gr); tek yumru 

ağırlığı bakımından Klon 5-61-1 80.4 gr; yumru eni ve boy bakımından Klon 5-10-1 yüksek 

ortalama vermiştir. Sera ve fidelik denemesi sonucu seçilen klonlar değerlendirildiğinde 5-19, 

5-78, 5-10-1, 5-8-1, 5-61-1 no’lu klonlar yumru sayısı tek yumru ağırlığı, yumru verimi ve 

yumru ebatları bakımından seçim için uygun bulunmuştur. Bu klonlar yeterli sayıda tohumluk 

yumru oluşturulması durumunda tekerrürlü daha büyük tarla verim denemeleri için 

önerilebilir. Yeterli sayıda tohumluk yumru elde edilmesi için doku kültürü ile hastalıksız 

yumru üretimi yapılabilir.  
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ÖZET 

Geleneksel yapı malzemelerinin üretimi yoğun kaynak ve enerji tüketimine neden olmaktadır. 

Bu malzemeler küresel ısınmaya, küresel ekosistemleri bozarak habitat tahribatına, iklim 

değişikliğine ve sera gazı emisyon değerlerinin artmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda son 

yıllarda yapı malzemelerinin çevresel etkilerini azaltmak amacıyla, dayanıklı, geri 

dönüştürülebilir, sürdürülebilir, yenilikçi malzemelerin geliştirilmesine yönelik araştırmaların 

sayısı artmaktadır. Yapılan bu araştırmaların büyük bir bölümünün “yaşayan malzeme” 

konsepti üzerine olması dikkat çekicidir. Konuya ilişkin araştırmalardaki artışın, mimarlıkta 

geri dönüştürülebilir malzeme kullanımının artması yönünde bir değişim/dönüşüm sebep 

olacağı düşünülmektedir. Yaşayan malzeme araştırmaları 21. yüzyıl mimarisinin yapılarını 

oluşturma konusunda ilham verici olarak nitelendirilmekte ve duvar, zemin, çatı, pencere gibi 

yapı elemanlarının canlı malzemelerden üretilmesi üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Bu 

araştırmaların ana kaynağı doğadır. Zira, doğada, bir organizmanın çürüyen bedeni ya da 

atığı, diğer organizmalar için bir malzeme ve/veya besin kaynağı haline gelmektedir. Bu 

bildiride, iklim değişikliği ile müdacelede bir alternatif bir çözüm olarak üretilmekte olan 

yaşayan malzemeler incelenmektedir. Çalışma kapsamında ulaşılan malzemeler, içerdiği canlı 

malzemeler ve ileride hangi amaçla kullanılabileceği yönünde analiz edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlara göre, bu araştırmaların uygulamaya dönüşmesi halinde, yaygın kullanıma sahip ve 

𝐶𝑂2 emisyonunda önemli bir payı olan çimento esaslı malzemelere karşı çevreci bir alternatif 

kaynak olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, yaşayan malzeme, sürdürülebilirlik, malzemenin 

dönüşümü 

 

ABSTRACT 

The production of traditional building materials causes extensive resource and energy 

consumption. These materials cause global warming and habitat destruction by disrupting 

global ecosystems, causing climate change, and increasing greenhouse gas emission. In this 

context, research on developing durable, recyclable, sustainable, and innovative materials has 

been increasing in recent years to reduce the environmental impact of building materials. It is 

noteworthy that most of these studies focus on “living materials”. The increase in research on 

the subject will cause a change/transformation in the direction of increasing the use of 

recyclable materials in architecture. Living materials research is considered inspiring in 

creating the structures of 21
st
 century architecture, and studies are carried out on the 

production of building elements such as walls, floors, roofs, and windows from living 
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materials. The primary source of this studies is nature. Since in nature, an organism's 

decaying body or waste becomes a source of material and/or food for other organisms. This 

paper examines living materials produced as an alternative solution to the climate change 

crisis. The materials reached within the scope of the study were analyzed in terms of the 

living materials it contains and for what purpose they can be used in the future. According to 

the results obtained, if this research turns into a practice, they will be an environmentally 

friendly alternative source against cement-based materials, which are widely used and have a 

significant share in 𝐶𝑂2 emissions. 

Keywords: Climate change, living material, sustainability, bacteria, material transformation  

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yapı ve altyapı inşaatının çok fazla kaynak tüketimine neden olduğu ve büyük 

ölçekli sera gazı ve endüstriyel atık üretimine katkıda bulunduğu bilinmektedir (Qiu vd., 

2021). Yapı ve altyapı inşaatında kullanılan yapı malzemelerinin hem üretim hem de kullanım 

süreçlerinde çok fazla enerji tüketmekte ve karbondioksit (𝐶𝑂2) yaymaktadır. Öyle ki yapı 

malzemelerinin üretimi, nakliyesi ve montajı, küresel 𝐶𝑂2 emisyonlarının %11’ini 

oluşturmaktadır (URL-1). Bu malzemelerden biri olan çimentonun üretiminde yer alan termal 

ve kimyasal süreçler büyük bir emisyon kaynağıdır. Bütün bu zararına rağmen her yıl, küresel 

sera gazı emisyonunun yaklaşık %8’ini oluşturan 4 milyar tondan fazla çimento 

üretilmektedir (Lehne ve Preston, 2018). Buna ek olarak Birleşmiş Milletler’in 2021 tarihli 

“Global Status Report for Buildings and Construction”a göre, yapı sektörü ve bina inşaat 

sektörü emisyonları dahil olmak üzere enerji ile ilgili tüm 𝐶𝑂2 emisyonlarının %38’inden 

sorumludur (URL-2). 

Çimento ve betona olan talep artmaya devam ederken, inşaatın iklim üzerindeki etkisini 

ortadan kaldıran teknolojiye yatırım yapmak her zamankinden daha gerekli bir hal almaktadır. 

(URL-3). Bununla birlikte bu zararı azaltmak amacıyla iklim değişikliğine ilişkin Paris 

Anlaşması içerisinde, emisyonları azaltmak amacıyla çimento ve betonun üretim ve 

kullanımına yönelik önemli değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. (Lehne ve 

Preston, 2018). Geri dönüşümlü ve çevre dostu yenilikçi malzeme araştırmaları ve üretimleri, 

sürdürülebilir tasarım yaklaşımları ışığında giderek önemli bir gereksinime dönüşmektedir. 

(Langella ve Perricone 2019). Araştırmacılar “yenilenebilir yapı malzemelerinin kullanımı ve 

bunları geri dönüştürme yöntemleri çevresel sürdürülebilirlik için kritik öneme sahip”  (Qiu 

vd., 2021) olduğunun altını çizmektedir.  

Yapılan çalışmalar, yaşam döngüleri boyunca enerji akışları ve döngüsel ekonomik ilkelerini 

takip eden, yenilikçi ekolojik yapı malzemelerinin araştırılması, geliştirilmesi, tasarlanması ve 

uygulanmasına doğru bir eğilim göstermektedir (Almpani-Lekka, Pfeiffer, Schmidts & Seo, 

2021). Çevresel sorunların üstesinden gelmek için doğa, karbon ayak izinin ve doğal kaynak 

kullanımının azaltılması amacıyla ilham kaynağı olarak görülmektedir (Hwang vd., 2015; 

Rogers ve Schnabel, 2018). Büyüme, hasar onarımı, işlevsel adaptasyon ve kendi kendini 

iyileştirme gibi pek çok konu, doğadan öğrenilecek dersler arasında sayılabilmektedir (Fratzl, 

2007). Bu bağlamda sentetik biyolojinin klasik malzeme bilimi ile birlikte el alınması ile, 

yenilikçi malzemeler ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra bu disiplinlerarası etkileşim ile yeni bir 

biyoteknoloji alanı olarak canlı malzemeler üretilmeye başlanmıştır (Srubar, 2021). Bunlara 

ek olarak Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation), yenilikçi canlı malzemeleri 

önemli araştırma önceliklerinden biri olarak göstermektedir (URL-4). Bu canlı malzemeler ile 

tasarım ve inşa etme durumu mimarlığın geleceği olarak yorumlanmaktadır (Grozdanic, 

2013). Canlı malzeme üzerine çalışmalar yürüten ve disiplinlerarası araştırmacılardan oluşan 

ekipler, canlı hücreleri mikroskobik fabrikalara dönüştürürken, yaşayan mimarlık konseptini 

bilim kurgu dünyasından laboratuvar ortamına çekmektedir (URL-5). 
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“Yaşayan malzeme” araştırmaları elektrik, ısı ve onarım için bakterileri kullanmaktadır. Tuğla 

ve harcı daha az çevresel ayak izine sahip canlı malzemelere dönüştürmek amacıyla yenilikçi 

inşaat malzemeleri tasarlayan araştırmacılara göre, bakterilerin tuğlalara ve betona 

yerleştirilmesi, çatlakların onarılması, hava sirkülasyonun sağlanması ve termoregülasyon 

gibi sıkıntıların giderilmesine yardımcı olmaktadır (URL-6). 

Günümüzde malzeme teknolojileri alanında karbon ayak izini azaltmak amacıyla, biyolojik 

olarak parçalanabilen, geri dönüşümlü biyomalzeme araştırmaları giderek artmaktadır. 

Buradan hareketle bu çalışma, günümüzde yaşanan iklim değişikliği sorununa çözüm olarak 

üretilen yaşayan malzemeleri incelemektedir. Araştırmalar sonucunda ulaşılan malzemeler, 

içerdiği canlı malzemeler, hangi amaçla kullanılacağı ve araştırmaları gerçekleştirilen 

kuruluşlar bağlamında analiz edilmiştir. 

2. YAŞAYAN MALZEME  

İnsanlar yüz binlerce yıldır kereste ve bambu gibi canlı olmayan biyo-tabanlı malzemeleri 

kullanmaktadır. Bu malzemeler biyolojik olarak parçalanabildikleri ve yenilenebilir 

kaynaklardan üretildikleri için özellikle fosil yakıtlı ürünlere kıyasla çevre dostudurlar. 

Bununla birlikte, biyoteknoloji alanında mantar ve bakteri gibi canlı mikroorganizmaların 

yapı üretiminde nasıl kullanılabileceğini araştıran büyüyen bir malzeme araştırmaları alanı 

bulunmaktadır. Bu malzemeler Yaşayan Yapı Malzemeleri (Living Building Materials) olarak 

adlandırılmaktadır (Thawer, 2022). Canlı yapı malzemeleri, mikroorganizmaların malzeme 

üretiminde kullanıldığı biyolojik yapı malzemeleri olarak da bilinmektedir. Bu süreçte 

bakteriler veya diğer mikroplar, yaşayabilen, çoğalabilen, çatlakları iyileştirebilen ve ayrıca 

havadan zararlı toksinleri emebilen yapı malzemeleri geliştiren mini fabrikalar gibi işlev 

görmektedir (Tyagi, 2021). Bu malzemeler, laboratuvarlarda hızla yetiştirilebildikleri için, 

üretim sırasında yerel ekosistemlere de zarar vermemektedir. Bu araştırmalar aynı zamanda 

binaların büyümesi, iyileştirilmesi ve havadaki toksinleri emmesi gibi canlı bina olasılığı 

araştırmaları için yürütülmektedir (Thawer, 2022). Buna bir örnek olarak, Tokyo 

Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen malzeme çalışmaları verilebilir. Bu 

çalışma, herhangi bir gıda atığı, normal betonun dört katı çekme mukavemeti ile inşaat 

kullanımı için yenilebilir çimentoya dönüştürebilen yeni teknoloji araştırmalarıdır (Landi, 

2022). 

Dünya çapında en yaygın olarak kullanılan yapı malzemelerinden biri olan beton, çevre 

açısından en tehlikeli kaynaklardan biridir. Beton yüksek basınç dayanımına sahip olmasına 

rağmen nemli ortamlarda ve hava koşullarında çatlamaya meyilli olabilir. Bu dezavantajlara 

karşılık, kendi kendini iyileştiren ve kendi kendine büyüyen beton araştırmaları 

yürütülmektedir. Malzemenin hava koşullarına karşı dayanıklılığını ve direncini iyileştirmek 

amacıyla çok fazla araştırma ve geliştirme gerekmektedir (Thawer, 2022). Bu malzemeler, 

karbon emisyonu salan geleneksel yapıların yerini almak amacıyla üretilmektedir. Bu 

bağlamda çimento gibi geleneksel malzemelerin canlı yapı malzemeleriyle değiştirilmesi, 

inşaat sektörünün sebep olduğu çevresel etkinin düşürülmesine yardımcı olabilir (Tyagi, 

2021). 

Mimarlık ve inşaat sektörü, binaların 𝐶𝑂2 oranını azaltmak ve inşaat sürecinin enerji 

verimliliğini arttırmak amacıyla çevre entegre ve uyarlanabilir bütünsel çözümler 

araştırmaktadır. Bu araştırmaların odağı, yaşam döngüleri süresince enerji akışları ilkelerini 

ve döngüsel ekonomiyi izleyen yenilikçi ekolojik yapı malzemelerinin araştırılması, 

tasarlanması ve uygulanmasına doğru kaymaktadır. Geleneksel yapı süreçleri, doğadan elde 

edilen hammaddenin kullanımı ve ömrü tükendikten sonra inşaat atığı olarak sonlanmaktadır. 

Ekolojik malzemeler ise geri dönüştürülerek tekrar kullanıma dahil olmaktadır (Şekil 1) 

(Almpani-Lekka vd., 2021). 
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Şekil 1. Doğrusal/döngüsel yapı malzemelerini karşılaştıran diyagram (Almpani-Lekka vd., 

2021) 

 

3. YÖNTEM 

Bu çalışma, bakteri, algler, mantar gibi mikroorganizmaları içeren yaşayan malzeme araştırma 

örneklerini ele almaktadır. Bununla birlikte, biyolojik canlı malzemelerin çağdaş ve 

gelecekteki tasarımlardaki uygulamaları hakkında olası bir perspektif sunmayı 

amaçlamaktadır. 

Günümüzde yaşanan iklim değişikliği sorununa çözüm olarak üretilen yaşayan malzemeleri 

incelemeyi amaçlayan bu çalışma, makale ve kitap araştırmalarının yanında malzeme 

örneklerine ulaşmak amacıyla, ArchDaily (URL-7), Dezeen (URL-8), Architectural Digest 

(URL-9), Archinect (URL-10), INHABITAT (URL-11) gibi mimarlık bilgileri içeren web 

siteleri de araştırılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda elde edilen malzeme örnekleri, içerdiği 

canlı malzemeler ve kullanım amacına göre değerlendirilmiştir.  

4. YAŞAYAN MALZEME ÇALIŞMALARINDAN ÖRNEKLER 

Mantar Esaslı Malzemeler 

Mantar esaslı biyomalzemeler, son 10 yılda gerçekleştirilen önemli projelerle birlikte, mimari 

ve tasarım alanlarında giderek daha popüler hale gelmiştir (Dessi-Olive, 2022). Tarımsal 

atıklardan elde edilen lifleri birleştirme amacıyla stabilize edici bir bileşik olarak miselyum 

kullanılmaktadır (Almpani-Lekka vd., 2021). Bu konuda sürdürülebilirlik uzmanı David 

Cheshirea, miselyumun karbonu tutarken binaları yangına dayanıklı hale getirmek ve 

yalıtmak için kullanılabileceğini belirtmektedir (Fairs, 2021). Ecovative şirketi tarafından 

üretilen MycoComposite panelleri, kenevir içermekte olup doğal olarak alev geciktiricidir. 

Bunun yanında iyi bir yalıtım ve gürültü önleme özelliğine sahiptir (Şekil 2) (URL-12). 
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Şekil 2. Ecovative, mantar miselyumu ile üretilen köpük benzeri malzemeler (Pownall, 2019) 

 

Atık yönetimi, üretim ve inşaat için yenillikçi malzeme ve tasarım arayışları yürüten Biohm 

firması, diğer endüstrilerin yan ürünleri veya atıkları olan organik ve sentetik substratları 

kullanarak malzemeleri büyütmek amacıyla miselyumun (mantarların bitkisel filament kök 

yapısı) kullanmaktadır (Şekil 3) (URL-13). 

 

  
Şekil 3. Biohm tarafından üretilen miselyum bloklar (URL-13) 

 

Bir başka çalışmada, yapılı çevrenin çevresel zararlarını en aza indirmek amacıyla, NASA ve 

MIT ile çalışan redhouse stüdyosundan Chris Maurer, atıkları geri dönüştürmek için yıkım 

alanlarına yerleştirilecek bir mobil makine olan Biocycler'ı tasarlamıştır. Sahada atıkları 

toplayacak olan bu makine, başta mantar olmak üzere canlı organizmaları bağlayıcı olarak 

kullanarak, çöpleri tuğlaya dönüştürmektedir (Goldberg, 2018). Süreç sonunda üretilen 

malzemeler yapısal, yangına dayanıklı, yalıtkan ve ses azaltıcıdır. Bununla birlikte hava 

koşullarına dayanıklı bir bariyerle kaplandığında, bu doğal malzemeler, standart yapıdaki 

neredeyse tüm malzemeleri maliyetin çok altında ve daha düşük bir kaplama alanıyla 

değiştirilebilmektedir. Hava koşullarına dayanıklı bariyer kaldırıldığında ise, malzemeler 

tamamen biyolojik olarak parçalanabilmektedir. Geri dönüştürülebilen inşaat atık 

malzemeleri, kontrplak, OSB, çerçeveleme vb. gibi tüm odunsu malzemeleri, alçıpan, tavan 

döşemeleri, asfalt kiremitleri ve diğer organik bazlı malzemeler içermektedir (Şekil 4) (URL-

14). 
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Şekil 4. İnşaat atık malzemelerinin mantar tuğlaya dönüşümü, biocycler (URL-14) 

 

 

Bakteri Esaslı Malzemeler  

Yaşayan yapı malzemesi olan biyoçimento/tuğla geliştirmek amacıyla canlı fotosentetik 

siyanobakteriler kullanılmaktadır. Araştırmacılar, yapışkan bir kum karışımından katı bir 

tuğlaya dönüşebilen ve daha sonra kendisinin daha fazla kopyasını oluşturmaya yardımcı olan 

canlı bir madde geliştirmiştir (Bushwick, 2020). Bu malzemelerin üretiminde kullanılan ve 

yeşil mikroorganizmalar olan siyanobakteriler, 𝐶𝑂2 yaymamaktadır. Bunun yerine büyümek 

için güneş ışığını ve 𝐶𝑂2 kullanmaktadır (Heveran vd., 2020). Siyanobakterilerin kullanıldığı 

canlı yapı malzemeleri, Şekil 5’te görüldüğü gibi kafes kiriş gibi birçok şekle 

dönüştürülebilmektedir (Srubar, 2020). 

 

  
Şekil 5. Siyanobakterilerden üretilen malzeme, Colorado Boulder Üniversitesi Mühendislik 

ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi (URL-15) 

 

Bu sürecin bir avantajı, canlı tuğlanın ideal koşullar altında çoğalıp büyüyerek yeni bir 

tuğlaya dönüşebilmesidir. Dolayısıyla bu malzemeler biyolojik olarak büyüyebiliyorsa, 

katlanarak üretilebilirler. Ancak üretilen canlı yapı malzemeleri hayatta kalabilmek için nemli 

koşullara ihtiyaç duyduğu için kurak iklimlerde çoğalamamaktadır (Tyagi, 2021). 

Algler (Yosun) Esaslı Malzemeler 

Colorado merkezli Prometheus Materials şirketi mercan ve deniz kabuklarının bileşiminden 

ilham alarak, beton niteliklerine sahip ancak karbon içermeyen organik bir biyokompozit 

üretmektedir (Şekil 6) (URL-16). Üretilen duvar blokları içerisinde mikroalglerden yetiştirilen 

düşük karbonlu organik çimento benzeri bir malzeme kullanılarak geliştirilmiştir. Malzeme 

içerisinde yer alan biyo-çimentoyu oluşturmak amacıyla siyanobakteriler (mevi-yeşil 

mikroalgler); deniz suyu, 𝐶𝑂2 ve güneş ışığı ile birleştirilmektedir (Dreith, 2022). 

 

 

 

 

 

373

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

 

  
Şekil 6. Yosun türevi çimentodan yapılan Prometheus Materials blokları (Nugent, 2022) 

 

Yosun biyopanel pencereleri, güç, oksijen ve biyokütle üretmekte ve 𝐶𝑂2’yi absorbe 

etmektedir (Şekil 7). Yaşadıkları sudaki ısıyı hapsederek yaz aylarında binayı gölgelemekte 

ve klima kullanımını azaltmaktadır. Bunun yanında bu paneller aynı zamanda panel içerisinde 

hapsettikleri bu ısıyı, hasat edebilmektedir (Blain, 2022). 

 

  
Şekil 7. Mikroalg biyoreaktör panelleri (Blain, 2022) 

 

Münih Teknik Üniversitesi tarafından “Yeşil Karbon” adı altında başlatılan projede granit 

plakaya son derece yüksek bir mukavemet kazandırarak tamamen yeni, verimli yapılara 

olanak tanımaktadır. Araştırma kapsamında karbon fiber takviyeli granit plaka ve kiriş 

üretilmiştir (Şekil 8) (Cousins, 2019). 

 

  
Şekil 8. Karbon fiber takviyeli granit plaka ve karbon fiber takviyeli granitten (Mineral 

Karbon Kompozit) yapılmış bir kiriş (URL-17) 

 

Mikrobiyal Esaslı Malzeme Kullanımı 

New York stüdyosu The Living, insanlar için daha sağlıklı ortamlar yaratmaya yardımcı 

olmak için mikrobiyal özelliklere sahip organik malzemelerin mimaride nasıl 

kullanılabileceğini göstermek amacıyla Venedik Mimarlık Bienali için bir pavyon 

tasarlamıştır (Şekil 9) (Griffiths, 2021). Tasarlanan pavyon, geniş bir yüzey alanı ve çeşitli 

mikrop türleri için birçok farklı mikro iklim sağlayan kaba organik, gözenekli malzemeden 
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yapılmış bir odaya sahiptir (Thukral, 2021). Alive kurulumu, tropikal ve subtropikal 

bölgelerdeki asmalarda yetişen ucuz, yenilenebilir ve hızlı büyüyen bir sebze olan luffa'nın 

kurutulmuş liflerinden yapılmıştır. Pavyon tasarımındaki bu biyo-alıcı malzemeler, farklı 

sıcaklıklara, nem seviyelerine, hava akışına ve besinlere sahip cepler içermekte ve 

yüzeylerinde mikroorganizmaları yakalamakta ve barındırmaktadır. Bu organik, canlı 

materyaller, çevrelerindeki insanların sağlığını destekleyen mikrop kolonilerini 

desteklemektedir (Griffiths, 2021). 

 

   
Şekil 9. The Living stüdyosu tarafından tasarlanan ve mikrobiyal malzemeler kullanarak inşa 

edilen Alive projesi (Griffiths, 2021) 

 

Buraya kadar incelen yaşayan malzemelere ait değerlendirmeler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1, içerisinde çalışma kapsamında incelenen malzeme içerikleri, türleri, görselleri, 

özellikleri ve malzeme üreticileri bilgileri yer almaktadır.  

 

Tablo 1. İncelenen malzemelerin içeriğine ve türüne özelliklerine göre sınıflandırılması 

 

Malzeme 

İçeriği 

Malzeme 

Türü 

Yaşayan Yapı 

Malzemeleri 

Malzeme 

Özellikleri 
Üretici 

Miselyum Tuğla/blok 

 

Yapısal, yangına 

dayanıklı, yalıtkan 

ve ses azaltıcı 

Biohm Company 

Miselyum 
Köpük benzeri 

malzemeler 

 

Yapısal, yangına 

dayanıklı, yalıtkan 

ve ses azaltıcı 

Pascal Leboucq 

Erik Klarenbeek 

Studio 

Krown Design at 

Amsterdam Studio 

Biobased Creations 

Miselyum Tuğla 

 

Canlı 

organizmaların 

bağlayıcı olarak 

kullanımı 

Çöplerin tuğlaya 

dönüştürülmesi 

Redhouse Studio 

Siyanobakteri Biyo-çimento 

 

𝐶𝑂2 kullanımı ile 

ideal koşullar 

altında çoğalıp 

büyüyerek yeni bir 

tuğla oluşturma 

 

Colorado Boulder 

Üniversitesi 

Mühendislik ve 

Uygulamalı 

Bilimler Fakültesi 
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Algler Tuğla /Blok 

 

Düşük karbonlu 

organik malzeme 

Prometheus 

Materials 

Algler Panel 

 

Güç, oksijen ve 

biyokütle üretimi 

Gölgeleme 

sağlayarak klima 

kullanımını azaltma 

Meksikalı Startup 

Greenfluidics 

Algler Plaka/Kiriş 

 

Yüksek mukavemet 

Karbon fiber 

takviyeli plaka 

 

Münih Teknik 

Üniversitesi 

Mikrobiyal Lifli membran 

 

Farklı sıcaklıklara, 

nem seviyelerine, 

hava akışına ve 

mikroorganizmalara 

sahip yüzeyler 

 

The Living Studio 

 

 

5. SONUÇLAR 

Farklı teknikler kullanılarak belli süreçler sonucunda üretilen çok çeşitli geleneksel yapı 

malzemelerinin üretimi için yoğun enerji ve malzeme kullanımının yanında aynı zamanda 

doğaya zarar veren yoğun kimyasal işlemler gerekmektedir. Sürdürülebilir, doğa dostu 

olmayan bu süreçlerin ve üretilen malzemelerin doğaya verdiği zararlar artarak devam 

etmektedir. Bu bağlamda doğanın tahribatını önlemek ve doğa ile uyumlu malzemeler 

üretmek amacıyla, yaşayan malzemeler üzerine yürütülen çalışmaların sayısı artış 

göstermektedir. Yaşayan yapı malzemeleri araştırmaları; nanoteknoloji, malzeme 

mühendisliği, sentetik biyoloji, biyomalzeme mühendisliği gibi alanların iş birliği ile her 

geçen gün gelişmektedir. 

Bu araştırmada inşaat endüstrisinde sürdürülebilirliğin sağlanmasında ve malzemelerin 

doğaya saldığı 𝐶𝑂2 oranının azaltılmasını önlemek amacıyla bakteri, algler, mikrobik 

organizmaların kullanımı ile üretilen malzemeler hakkında bir inceleme yapılmıştır. Algler, 

bakteriler gibi mikroorganizmaların yapı malzemesi olarak kullanımı, gelişmekte olan bir 

alandır. Biyomalzemeler, çevreleri ile etkileşim halinde olan, çevresel duyarlı, uyarlanabilir, 

kendi kendini kopyalayabilen ve onarabilen canlı malzemelerden üretilmektedir. Bununla 

birlikte, incelenen canlı malzemelerin laboratuvar araştırmaları ile ticari şirketler arasındaki 

ortaklık ile araştırılmakta ve geliştirilmektedir. Yaşayan yapı malzemelerinin geleneksel yapı 

malzemelerine göre iyileştirme, büyüme, sürdürülebilir olma, karbon salınımının azaltılması 

gibi çeşitli avantajlara sahip olduğu görülmektedir. 
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BOR KATKILI NiO İNCE FİLMLERİN ÖZDİRENÇ ÖZELLİKLERİNİN 

DENEYSEL VE HESAPLAMALI ANALİZİ  

Turkey 

ORCID: 0000-0003-2049-3159 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, kimyasal püskürtme yöntemi kullanılarak 17 farklı oranda bor katkılı NiO:B 

ince filmler üretilmiştir. Üretilen filmler 550°C’de yarım saat tavlanmış ve dört nokta ölçüm 

yöntemi kullanılarak filmlerin özdirençleri ölçülmüştür. Filmlerin elektriksel özdirenç 

değerleri artan bor konsantrasyonuna bağlı olarak önce azaldığı sonra arttığı gözlenmiştir. 

Genetik programlama (GenxProTools 4.0) kullanılarak, filmlerin özdirençleri B (%) bor 

konsantrasyonu, T (°C) sıcaklık, t (sn) zaman ve (A) püskürtme sayısına bağlı olarak özdirenç 

değerleri için matematiksel formül elde edilmiştir. Elde edilen formülün doğruluğu deneysel 

değerlerle karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: NiO İnce Film, Kimyasal Püskürtme Yöntemi, GenxProTools 4.0. 

 

ABSTRACT 

In this study, 17 different boron-doped NiO:B thin films were produced using chemical 

spraying method. The films produced were annealed at 550°C for half an hour, and the 

resistivity of the films was measured using the four-point measurement method. It was 

observed that the electrical resistivity values of the films first decreased and then increased 

depending on the increasing boron concentration. By using genetic programming 

(GenxProTools 4.0), a mathematical formula was obtained for the resistivity values of the 

films depending on the resistivity B (%) boron concentration, T (°C) temperature, t (s) time 

and (A) spray number. The accuracy of the obtained formula was compared with the 

experimental values, and the results were compatible. 

Keywords: NiO Thin Film, Chemical Spraying Pyrolysis, GenxProTools 4.0. 

 

GİRİŞ (INTRODUCTION) 

Yapay zekâ insan gibi öğrenme ve akıl yürütme gibi aşamalar sonrası görevleri yerine getirme 

yeteneği kazanmış bilgisayar programı olarak tanımlanmaktadır (Nabiyev, 2010). Yapay zekâ 

genel olarak, Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Genetik Algoritma (GA) gibi bilim dallarında 

kullanılan bilgisayar yazılımlardır (Elmas, 2007). GA mümkün olan seçilmiş çözümlerin 

denenmesi yöntemiyle, çözüm kümelerini oluşturarak optimum sonuçlar elde eden yazılımdır 

(Baykasoǧlu ve Özbakır 2007). GA doğal seleksiyon ve genetik yöntemlerle, çözümü zor olan 

problemlerin hesaplanmasında kullanılabilmektedir. GA, robotik öğrenme ve endüstride 

otomasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Ayrıca deneysel çalışmaların verimini artırmak 
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için yaygın olarak son yıllarda kullanılmaktadır. Genetik Algoritmalarda temelde gen, 

kromozom, popülasyon gibi genetik terimleri bulunmaktadır. GA’da çözümü ağaç kodlama 

yapısı oluşturmaktadır. GA çalışma prensibi, başlangıç, seçim, çaprazlama, mutasyon ve 

çözüme ulaşana kadar bu aşamaların döngüsü şeklinde tekrar eden düzen bulunmaktadır 

(Obitko, 1998). GA’da elde edilmeye çalışılan formüller, ağaç dalı benzeri yapılardaki 

noktalara yerleştirilen matematiksel ifadeler sayesinde elde edilmektedir (Shojaei and Khayati 

2022; Tijani and Zayed 2021). Birçok niteliğe sahip veri tabanı yeterli ve uyumlu sonuçlar 

içeriyorsa program sonlandırılır. Karahan ve ark., (I. H. Karahan, Bakkaloglu, ve H.S. Güder 

2009) yaptıkları çalışmada elektrodepozit yöntemiyle üretilen CuCoNi alaşımlarının deneysel 

olarak hesaplanan manyetodirenç ve elektriksel özdirençleri için, genetik programlama (GP) 

kullanılarak formül geliştirmişlerdir. Manyetodirenç ve elektriksel özdirenç formülü için veri 

olarak, farklı sıcaklık ve kompozisyon oranlarında toplam 144 eğitim ve test setleri 

seçilmiştir.  Elde edilen GP tabanlı formülün deneysel verilerle uyumlu olduğunu 

gösterilmişlerdir. Jafari ve Khayati (Eyercioglu ve diğ., 2008) yaptıkları çalışmada, sol-jel 

tekniği ile hazırlanan hidroksiapatit (HA)’nın kristalit boyutunu tahmin etmek için gen 

ekspresyon programlaması (GEP) kullanmışlardır. Giriş değişkeni olarak fosfor tipi, pH, 

kurutma sıcaklığı, yaşlandırma süresi, sıcaklık ve kalsinasyon süresi ve çıkış değişkeni olarak 

da HA kristalit boyutu dikkate alınarak 37 farklı deney sonuçları veri olarak kullanılmıştır. 

Deney sonuçları rastgele 29 eğitim setine ve 8 test setine ayarlanmıştır. En iyi model R2 = 

0.9929 seçilmiştir. Simülasyon sonuçlarının uygun çözümler getirdiği doğrulanmıştır. 

Karahan ve Özdemir (İ. H. Karahan ve Özdemir 2018) yaptıkları çalışmada ince film kaplama 

koşullarının ve Cu-Zn alaşım bileşenlerinin elektrik direncini nasıl etkilediğini öğrenmek için 

genetik programlama kullanılarak formülasyon geliştirmişlerdir. Girdi parametreleri, ölçüm 

sıcaklığı, ince filmlerdeki %Cu ve Zn içeriği, banyo sıcaklığı, biriktirme potansiyeli 

belirlenerek, numunelerin tane boyutunu ve özdirenç değerleri belirlemişlerdir. 

Karşılaştırmalı sonuçlar, filmlerin elektrik özdirencini tahmin etmede üstün performans 

gösterdiğini rapor etmişlerdir. Bu çalışmada kimyasal püskürtme yöntemiyle bor katkılı 

NiO:B ince filmleri üretilerek filmlerin özdirençleri ölçülmüştür. Ayrıca, genetik 

programlama (GenxProTools 4.0 programı) kullanarak, filmlerin özdirençleri için 

matematiksel formül geliştirilmiştir. 

MATERYAL ve YÖNTEM (MATERIAL and METHOD) 

İnce film üretimi (Thin film production) 

Kimyasal püskürtme yöntemi ile 17 farklı bor konsantrasyonda %0-%1-%1,4-%1,6-%2-%2,4-

%2,6-%3-%3,4-%3,6-%4-%4,4-%4,6-%5-%5,4-%5,6-%6 NiO:B ince filmler üretilmiştir. 

Filmlerin üretiminde Nikel (II) nitrat heksahidrat: Ni(NO3)26(H2O), Borik asit:H3BO3, saf su, 

cam altlık, etanol, metanol, hidroklorik asit, hassas terazi, manyetik karıştırıcı kullanılmıştır. 

NiO:B filmleri hazırlamak için yukarıda belirtilen oranlarda H3BO3 tartılarak 25 mL saf suda 

çözerek, benzer şekilde belirlenen oranlarda Ni(NO3)26(H2O) hassas terazide tartılarak 25 mL 

saf suda çözünmüştür. Daha sonra bu iki çözelti başka bir beherde karıştırılarak film üretimi 

için başlangıç çözeltisi oluşturulmuştur. Başlangıç çözeltisi hazırlandıktan sonra ısıtıcı T 

(sıcaklık) 400 °C’ ye kadar ısıtılarak, püskürtme süresi t (sn) 8 saniye ve (A) püskürtme sayısı 

20 olmak üzere film üretimi gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de ince film üretim deney düzeneği 

ve şematik gösterimi verilmiştir. İnce fimler 550°C’de atmosferik ortamda yarım saat 

tavladıktan sonra bor katkılı NiO filmlerinin özdirençleri hem deneysel hem de 

GeneXproTools 4.0 programı ile özdirenç değerleri hesaplanmıştır. 
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Şekil 1. (a) Deney düzeneğinin görünümü, (b) Düzeneğinin şematik gösterimi 

 

Figure 1. (a) (a) Appearance of the experimental setup, (b) Schematic representation of the 

setup 

Dört nokta (four probe) yöntemi ile elektriksel direnç ölçümü  

Üretilen ince filmlerin elektriksek dirençleri dört-uçlu prob sistemi kullanılarak ölçülmüştür. 

Şekil 2’de dört nokta ölçüm sisteminin şematik gösterimi ve cihazları verilmiştir. Ölçümler 

için prob aralıkları eşit olacak şekilde ayarlanmıştır. Ölçüm sisteminin çalışma prensibi 

dıştaki uçlardan sabit bir I akımı geçirilerek, W ince filmin kalınlığı ve V ortadaki uçlar 

arasındaki potansiyel farkı olmak üzere filmin özdirenci denklem (1) kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

( ) 4,532* ( )
ln(2)

V V
W W

I I


           (1) 

 

 
Şekil 2. Dört noktalı prob yöntemiyle özdirenç ölçümü için (a) mekanizma ve (b) cihazlar 

Figure 2. (a) The mechanism and (b) devices for the measurement of resistivity by the four-

point probe method. 

 

Genetik programlama (GeneXproTools 4.0) (Genetic programming) 

Bu çalışmada GeneXproTools 4.0 (genetik algoritma tabanlı) programı kullanılarak bor 

konsantrasyonuna bağlı özdirenç formülü türetilmiştir. Kullanılan programın ara yüzü Şekil 

3’de gösterilmiştir. Filmlerin özdirençleri ile B (%) bor konsantrasyonu, T (°C) sıcaklık, t (sn) 

zaman ve (A) püskürtme sayısına bağlı olarak filmlerin özdirençlerinin matematiksel bir ilişki 

kurulmuştur. GeneXproTools 4.0 programında kullanılan datalar, istatistik yöntem ve 

matematiksel işlemler kullanılarak deneme ve test etme sonucunda, programa verilen datalar 

doğrultusunda kendi kendini eğiten ve bunun sonucunda bir formül oluşturulan bir 

programdır. 
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Şekil 3. GeneXproTools 4.0 programının ara yüzü 

Figure 3. The interface of the GeneXproTools 4.0 program 

 

Training (Öğrenme) ve Testing (Doğrulama) Dosyasını Oluşturma 

GeneXproTools 4.0 programında çalışılması istenilen veriler, training (öğretme) ve testing 

(doğrulama) verileri kullanılmaktadır. Training dosyasındaki veri sayısı toplam veri sayısının 

içerisinden orantılı olarak kesilerek %75 i kadar alınmıştır. Kalan %25 lik kısım testing 

dosyasını oluşturmaktadır. Yaptığımız çalışmada toplam 17 veri kullanılmıştır. Bu verilerin 

5’i testing ve diğer 12 ‘si training dosyasını oluşturmaktadır. Elde edilen matematiksel 

fonksiyonun formül haline dönüştürülmesi, programa işlenen verilerin çalıştırılması Şekil 

4’de görülen evolve işlemi ile gerçekleştirilmiştir. R-square (doğruluk değeri) 1’e yakın 

olduğunda formül ağacı ve matematiksel formülü çıkarımı elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 4. GeneXproTools 4.0 programının çalışma arayüzü 

Figure 4. Working interface of GeneXproTools 4.0 program 

 

BULGULAR (RESULTS) 

Bor katkılı NiO:B ince filmlerinin deneysel olarak özdirençleri hesaplanmıştır. Şekil 5’de bor 

katkılı NiO:B ince filmlerinin deneysel özdirenç değerlerinin bor konsantrasyonuna bağlı 

sonuçları verilmiştir. Bor katkısız NiO ince filminin özdirenç değeri 18 Ω.m olarak 

hesaplanırken bor konsantrasyonu arttıkça ince filmlerin özdirenç değerlerin de düşüş 

görülmüştür. İnce filmler de %3 bor katkısı durumunda 2 Ω.m en düşük özdirenç değeri 

hesaplanmıştır. İnce filmlere %3 den fazla bor katkısı yapılması halinde özdirenç değerlerinde 

yükseliş saptanmıştır. %6 bor katkılı NiO ince filminin özdirenç değeri 17 Ω.m olarak tespit 

edilmiştir. Bu sonuç, bor katkısız NiO ince filmin özdirenç değerine yaklaşık olarak eşittir. 

Bor katkılı NiO:B ince filmlerinin özdirenç değerlerindeki ilk düşüşler, serbest elektron 

sağlayan kafeslerde B
3+

’nın Ni
2+

 ile yer değiştirmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Benzer sonuçlar literatürde mevcuttur (Alver ve diğ., 2013; Pawar ve diğ., 2009) 
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Şekil 5. NiO:B filmlerinin deneysel özdirenç değerlerinin bor konsantrasyonuna bağlı 

sonuçları 

Figure 5. Experimental resistivity results of NiO:B films depending on boron concentration 

 

İnce filmlerin üretiminde katkı konsantrasyonu, altlık sıcaklığı, püskürtme zamanı, püskürtme 

sayısı ve kuruma süresi gibi birçok parametre bulunmaktadır. İnce filmlerin özdirenç değerine 

bu parametrelerin etkisinin belirlenmesi için yüzlerce kombinasyonda deneylerin yapılması 

gerekmektedir. Bu durum da hem zaman kaybı hem de fazladan kimyasal malzeme 

kullanımına sebep olmaktadır. Sonuç olarak tüm bu değişkenler göz önünde 

bulundurulduğunda bir kısım deneylerin gerçekleştirilmesiyle elde edilen değerler 

kullanılarak, GenexProTools 4.0 programı yardımıyla özdirençlerin muhtemel sonuçları için 

formül geliştirilebilmektedir. Bor katkılı NiO:B ince filmlerinin özdirençleri için 

GenexProTools 4.0 programı kullanılarak bir model ve formül oluşturulabilmektedir. 

GenexProTools 4.0 programında kullanılan sabit parametreler B (%) bor konsantrasyonu, 

T(°C) sıcaklık, t(sn) zaman ve (A) püskürtme sayısı olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de NiO:B 

filmlerin bor konsantrasyonuna bağlı olarak özdirenç değerlerinin deneysel, formül ve model 

değerleri verilmiştir. Elde edilen formülün doğruluğu, model ve deneysel değerlerle 

karşılaştırılmış ve sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür. R
2
= 0,9816 (training doğrulama 

değeri) ve R
2
= 0,9945 (testing doğrulama değeri) Tablo 1’deki model özdirenç değerleri, 

geliştirilen denklem 2 eşitliğinden hesaplanan formül sonuçları ile tamamen aynı değerler 

olduğu görülmektedir.  Bu formül GenexProTools 4.0 programı ile hesaplamalar sonucunda 

formül ağacı ile elde edilmektedir. Bu ağaç sayesinde matematiksel formüle 

dönüştürülebilmektedir. Özdirenç özelliklerini modellemek için sunulan genetik programlama 

yaklaşımı, rasyonel bir düşünce tarzında denklemler türetmediği için geleneksel yöntemlere 

göre hızlı ve doğru sonuçlar geliştirilebilmektedir. Şekil 6’da bor katkılı NiO filmlerinin 

model özdirençlerinin GeneXproTools 4.0 programı ile türetilen model formül ağacı 

verilmiştir. Denklem 2’de ağaçtan(Şekil 6) elde edilen formül görülmektedir. Önerilen 

ampirik formülasyonlar kapsamlı bir deneysel çalışmaya dayanmaktadır. GA yaklaşımıyla 

geliştirilen modellerin doğruluk/kesinlik değerleri sayesinde, deney sayısını ve maliyetlerinin 

azalmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan ince film kompozisyonu ve üretim tekniği 

göz önünde bulundurulduğunda, literatürde ince filmlerin özdirençlerini hesaplamak için 

benzer formülasyonlar bulunmamaktadır. 
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Çizelge 1. Bor katkılı NiO filmlerin özdirenç değerlerinin deneysel ve model sonuçları 

 

Table 1. Experimental and model values of resistivity results of boron doped NiO films 

No 
B 

(%) 
t (sn) A T (°C) 

Deneysel  

Özdirenç  

(Ω.m) 

Model  

Özdirenç  

(Ω.m) 

Formül  

Özdirenç  

(Ω.m) 

1 0 8 20 400 18 18,0338 18,0338 

2 1 8 20 400 12 11,7812 11,7812 

3 1,4 8 20 400 9 8,3604 8,3604 

4 1,6 8 20 400 6 7,0476 7,0476 

5 2 8 20 400 5 5,0902 5,0902 

6 2,4 8 20 400 5 3,9094 3,9094 

7 2,6 8 20 400 4 3,3874 3,3874 

8 3 8 20 400 2 3,0801 3,0801 

9 3,4 8 20 400 4 3,2399 3,2399 

10 3,6 8 20 400 5 3,6250 3,6250 

11 4 8 20 400 5 4,5187 4,5187 

12 4,4 8 20 400 7 6,0451 6,0451 

13 4,6 8 20 400 8 7,2190 7,2190 

14 5 8 20 400 11 10,0650 10,0650 

15 5,4 8 20 400 13 13,4514 13,4514 

16 5,6 8 20 400 14 14,3918 14,3918 

17 6 8 20 400 17 16,9154 16,9154 
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Şekil 6. NiO:B filmlerinin GeneXproTools 4.0 programı ile türetilen model formül ağacı 

Figure 6. Model formula tree of NiO:B films derived with GeneXproTools 4.0 program 

cos( )

(cos(cos(cos(sin((cos( )*( ))))))*( ((( ) / (2 )) ln( ))))

*(cos((cos(cos( * ) (cos(sin(cos( )))))) ( ))b

T A b T t T t t

b T T e

     

 
   (2)

      

Sonuç olarak bor katkılı NiO:B ince filmlerinin özdirenç sonuçları deneysel ve 

GenexProTools 4.0 programı kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 7’de NiO:B filmlerin bor 

konsantrasyonuna bağlı olarak özdirenç değerlerinin deneysel ve model grafiği verilmiştir. 

Elde edilen deneysel ve formülün doğruluğu model ve deneysel R
2
= 0,9816 (training 

doğrulama değeri) ve R
2
= 0,9945 (testing doğrulama değeri) karşılaştırılmış ve sonuçların 

uyumlu olduğu görülmüştür. 
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Şekil 7. NiO:B filmlerin bor konsantrasyonuna bağlı olarak özdirenç değerlerinin sonuçları 

Figure 7. Results of resistivity values of NiO:B films depending on boron concentration 

 

İnce filmlerde, ısısal işlemin özdirençler üzerindeki etkisini araştırmak için ince filmler 

550°C’de 30 dakika atmosferik ortamda tavlanmıştır.  GenexProTools 4.0 programı 

kullanılarak modelleme işlemleri tavlanan NiO:B filmleri için de yapılmıştır. Şekil 8’de 

550°C’de tavlanan NiO:B filmlerinin deneysel özdirenç değerlerinin bor konsantrasyonuna 

bağlı değişimi verilmiştir. Bor katkısız tavlanmış NiO ince filminin özdirenç değeri 18,8 Ω.m 

olarak hesaplanmıştır. Bor konsantrasyonu arttıkça ince filmlerin özdirenç değerlerin de düşüş 

görülmüştür. İnce filmler de %3 bor katkısı durumunda 0,26 Ω.m en düşük özdirenç değeri 

hesaplanmıştır. İnce filmlere %3 den fazla bor katkı yapılması ile özdirenç değerlerinde 

yüksek artış saptanmıştır. %6 bor katkılı NiO ince filminin özdirenç değeri 17,2 Ω.m olarak 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak Şekil 8’de görüldüğü gibi, tavlamanın B katkılı NiO filmlerin 

dirençleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmektedir. 

 

 
Şekil 8. Tavlanan NiO:B filmlerinin deneysel özdirenç sonuçlarının değişimi 

Figure 8. Variation of experimental resistivity results of annealed NiO:B films 

 

Tablo 2’de bor katkılı NiO:B filmlerin 550°C’de yarım saat tavladıktan sonra hesaplanan 

özdirenç değerleri GeneXproTools 4.0 kullanılarak hesaplanan ve deneysel değerleri 
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verilmiştir. Tavlanmış NiO:B ince filmlerin deneysel, model ve formül özdirenç sonuçlarının 

tutarlığı neredeyse kusursuz olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre ince filmlerin ara 

değerlerinin hesaplanabilmesi için formül gelitirilmiştir. Tablo 2’deki model özdirenç 

değerleri, denklem 3 eşitliğinden elde edilen formül değerleri ile tamamen aynı değerleri 

göstermektedir. Sonuç olarak GeneXproTools 4.0 programıyla oluşturulan formülün kullanım 

için uygunluğunu göstermektedir. Ayrıca formül doğrulama değeri R
2
 = 0,9785 (training 

doğrulama değeri) R
2
= 0,9689 (testing doğrulama değeri) olarak elde edilmiştir. 

Çizelge 2. Tavlanan NiO:B filmlerin GeneXproTools 4.0 ile hesaplanan ve deneysel sonuçları 

 

Table 2. Experimental results of annealed NiO:B films calculated with GeneXproTools 4.0 

No B(%) t(sn) A T(°C) 

Deneysel 

Özdirenç 

(Ω.m) 

Model 

Özdirenç 

(Ω.m) 

Formül 

Özdirenç 

(Ω.m) 

1 0 8 20 400 18,8 18,5345 18,5345 

2 1 8 20 400 2,65 2,2511 2,2511 

3 1,4 8 20 400 2,74 1,3085 1,3085 

4 1,6 8 20 400 2,81 1,9573 1,9573 

5 2 8 20 400 2,54 2,5990 2,5990 

6 2,4 8 20 400 2,47 2,5618 2,5618 

7 2,6 8 20 400 2,02 2,4443 2,4443 

8 3 8 20 400 0,26 2,4151 2,4151 

9 3,4 8 20 400 1,4 2,3370 2,3370 

10 3,6 8 20 400 3,65 2,4208 2,4208 

11 4 8 20 400 3,8 2,4766 2,4766 

12 4,4 8 20 400 3,54 2,7054 2,7054 

13 4,6 8 20 400 3,65 2,9281 2,9281 

14 5 8 20 400 3,79 4,1980 4,1980 

15 5,4 8 20 400 3,5 7,8053 7,8053 

16 5,6 8 20 400 6,7 10,4425 10,442 

17 6 8 20 400 17,2 17,3490 17,3490 

 

Şekil 9’da 550°C yarım saat tavladıktan sonra bor katkılı NiO filmlerinin özdirençlerinin 

GeneXproTools 4.0 programı ile türetilen model formül ağacı verilmiştir. Ağaçtan çıkarılan 

formül denklem 3’de görülmektedir. GenexProTools 4.0 programı çalıştırılması sonucunda 

oluşturulan formül bu veri ağacı ile elde edilmiştir. 
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Şekil 9. Tavlanan NiO:B filmlerinin GeneXproTools 4.0 programı ile türetilen model formül 

ağacı 

Figure 9. Model formula tree of annealed NiO:B films derived by GeneXproTools 4.0 

program 

 

     
sin( ) cos(2 ) 2cos( ) (sin(cos( )
( ) sin( )( )*(sin(sin(cos( )))*( )*((cos( * )) )

( ) (2* )

T t
A t

b t t t
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    (3) 

 

Sonuç olarak NiO:B ince filmlerinin 550°C yarım saat tavladıktan sonra öz direnç değerleri 

deneysel ve GenexProTools 4.0 programı kullanılarak belirlenmiştir. Şekil 10’da NiO:B 

filmlerin bor konsantrasyonuna bağlı olarak özdirenç değerlerinin deneysel ve model grafiği 

verilmiştir. Elde edilen deneysel ve formülün doğruluğu, model ve deneysel R2= 0,9833 

(training doğrulama değeri) ve R2= 0,99419 (testing doğrulama değeri) için karşılaştırılmış ve 

sonuçların uyumlu olduğu görülmüştür.  
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Şekil 10. Tavlanan NiO:B ince filmlerin GeneXproTools 4.0 deneysel ve model değerlerinin 

sonuçları 

Figure 10. Results of GeneXproTools 4.0 experimental and model values of annealed NiO:B 

thin films 

SONUÇ ve TARTIŞMALAR (RESULTS and DISCUSSIONS) 

Bu çalışmada kimyasal püskürtme yöntemiyle bor katkılı NiO ince filmler başarılı bir şekilde 

üretilmiştir. NiO:B filmlerin özdirenç değerlerinin %3 bor katkısına kadar düştüğü ve artan 

bor konsantrasyonu ile özdirenç değerlerinin arttığı gözlenmiştir. NiO:B filmlerinin tavlama 

işlemi sonucunda, elektriksel özdirençlerinde önemli değişim görülmemiştir. İnce filmlerin 

özdirenç değerleri için GeneXproTools 4.0 kullanılarak formül geliştirilmiştir. Yeni 

geliştirilen formüller deneysel özdirenç sonuçları ile uyum göstermektedir. Sonuç olarak elde 

edilen özdirenç formülleri belirlenen deneysel parametre şartlarında son derece tutarlı formül 

geliştirilmiştir. Bu çalışmada GeneXproTools 4.0 programı ile geliştirilen formül sayesinde 

zaman kayıplarını önlenebileceği tespit edilmiştir. Ayrıca başka çalışmalar için olası yeni 

deneysel çalışmalar için formüllerin keşiflerini hızlandırabileceği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı ile ortaya çıkan sıfır-atık projesi 

kapsamında ülkemizde atıklardan inanılmaz bir geri dönüşüm ve geri kazanım hareketi 

olmuştur. Projenin hedeflerinden biri de atıklardan yüksek katma değerli malzemelerin 

üretilmesidir. Bu amaçla araştırmacılar, ucuz ve bol bulunan atık malzemeleri değerlendirmek 

için birçok çalışma yapmışlardır. Aktif karbonlar, çevre dostu, düşük maliyetli, yüksek 

verimlilik ve basit işletme özellikleri nedeniyle sürdürülebilir arıtma teknolojisi olarak kabul 

edilen adsorpsiyon teknolojisinde kullanılan en yaygın adsorbent malzemelerdir. Bu çalışma 

kapsamında Sazan (Cyprinus carpio) balığının atık pulları kullanılarak aktif karbon üretimi 

yapılmıştır. Sazan (Cyprinus carpio) dünyada en yaygın bulunan tatlı su balıklarındadır. Balık 

pulları genellikle balıkların kesiminden sonra doğrudan atılmakta ve bu da ciddi çevre 

kirliliğine neden olmaktadır. Aktif karbon sentezinde kullanılacak atık balık pulları ilk 

aşamada H3PO4 kimyasalı ile 24 saat ön işleme tabi tutulmuştur. Sonraki aşamada ise N2 gazı 

ile inert edilen 650 
0
C’lik kül fırınında 30 dk süreyle aktivasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Aktivasyon işlemi sonucunda balık pullarından üretilen aktif karbonların karakterizasyonu, 

yüzey alanı ve gözenek boyutlarının tespiti için BET, yapısındaki fonksiyonel grupların tespiti 

için FT-IR ve yüzey morfolojik görüntülerinin elde edilmesi için SEM analizleri ile 

yapılmıştır. Sonuç olarak bol miktarda bulunan Sazan (Cyprinus carpio) balığının atık pulları 

değerlendirilerek katma değeri yüksek ürün eldesi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sıfır-Atık, Geri Dönüşüm, Atık Balık Pulları, Aktif Karbon. 

 

ABSTRACT 

There has been an incredible amount of recycling and waste recovery activity in our country 

as part of the zero-waste project, with a focus on sustainable environment and sustainable 

development. One of the goals of the project is to produce high-value materials from waste. 

For this purpose, researchers have performed many studies to evaluate cheap and abundant 

waste materials. Activated carbon is the most widespread adsorbent material used in 

adsorption technology, which is accepted as a sustainable treatment process due to its 

environmentally friendly, low cost, high efficiency, and simple operation advantages. In this 

study, activated carbon was produced by using the waste scales of Carp (Cyprinus carpio). 

Fish scales are usually discarded directly after the fish are slaughtered, which causes serious 

environmental pollution. The common Carp (Cyprinus carpio) is one of the most widespread 

freshwater fish in the world. Waste fish scales to be used in the production of activated carbon 

were pre-treated with H3PO4 for 24 hours in the first stage. In the next stage, the activation 

process was carried out for 30 minutes in a muffle furnace at 650 
0
C inert N2 gas. As a result 

of the activation process, the characterization of activated carbons produced from fish scales 

was performed with BET for the determination of surface area and pore size, FT-IR for the 
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determination of functional groups in its structure, and SEM analyses for obtaining surface 

morphological images. As a result, a high value product was manufactured from the abundant 

waste scales of Carp (Cyprinus carpio). 

Keywords: Zero-Waste, Recycling, Waste Fish Scales, Activated Carbon. 

 

1. GİRİŞ 

Küresel nüfus, sosyo-ekonomik yapı ve ekolojik çevredeki değişimler birçok alanı olduğu 

gibi balık ve balıkçılık alanlarını da ciddi şekilde etkilemektedir. Birleşmiş Milletler (BM), 

ekonomik, çevresel ve sosyal konuları içeren 17 hedef belirlemiştir. Bu hedeflerden biri de 

sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda “suda yaşam” başlığı altında ele alınan okyanus, deniz 

ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımıdır. Son on yılda dünya balık 

tüketimindeki artış, küresel nüfus artışının iki katından fazla olmuştur (FAO, 2020a). Bu 

tüketim, küresel hayvansal proteinin %17'sini oluşturmaktadır (Cordeiro, 2019). Balık, sadece 

insanlara besin sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik katkı da sağlayan büyük bir 

endüstrinin girdisidir. Balıkçılık ve su ürünleri endüstrileri, 2018'de yaklaşık 60 milyon 

insanın birincil geçim kaynaklarıydı (FAO, 2020b). Bu endüstrilerden her yıl yaklaşık 7-12 

milyon ton balık atığının üretildiği ve atıldığı tahmin edilmektedir (Qin vd., 2022). Balık 

pulları, bu endüstriden kaynaklanan en yaygın atıklardan biridir (Qin vd., 2022). Şu anda 

balıkçılık endüstrisinde üretilen balık pulu atıklarının ekonomik olarak kullanılmadığını da 

vurgulamak gerekir. Balık pulu atıklarının düzenli depolama alanlarında depolanması, önemli 

çevre sorunlarına ve kaynak kaybına neden olabilir. Sonuç olarak, atık balık pullarının çeşitli 

yararlı ürünlere dönüştürülmesi çevre kirliliğini azaltırken önemli bir ekonomik potansiyele 

de sahiptir ( Yu et al., 2017; Uzunoğlu & Özer, 2016; Bilal et al., 2013). 

Balık pulları %41-45 organik bileşiklerden, %38-46 inorganik bileşiklerden ve birçok faydalı 

kimyasaldan oluşur. Balık pullarının yapısı insan kemiklerine ve dişlerine benzer, bu da 

onların yaraları iyileştirmek, kemik rejenerasyonu ve çeşitli fizyolojik aktiviteler için 

kullanılmasını kolaylaştırır (Padrão vd., 2015); Muthukumar et al., 2014). Balık pulları farklı 

faktörlere (tür, yapı, yaş ve büyüklük gibi) bağlı olarak şekil ve desen olarak farklılık 

gösterebilse de genel yapı olarak benzer özelliklere sahiptir (Esmaeili vd., 2019).  Balık 

pullarının bu kadar düzenli ve doğal yapısı, onlardan çeşitli fonksiyonel materyallerin 

yaratılmasına ve üretilmesine ilham verebilir (Qin vd., 2022).  

Bu çalışmada balık pullarının geri dönüşümü için adsorpsiyon teknolojisinde yaygın olarak 

kullanılmakta olup, ticari olarak üretilen ve maliyeti yüksek olan aktif karbonlara alternatif 

olarak yeni bir adsorban olarak üretilmiştir. Aktif karbon, gözenek yapısı, düşük maliyeti, 

hammadde bolluğu, üretim kolaylığı ve yüksek özgül yüzey alanı gibi avantajları nedeniyle 

adsorpsiyon teknolojisinde oldukça popüler bir adsorbandır (Cheng et al., 2022). Adsorpsiyon 

basit çalışması, düşük maliyeti ve çevre dostu olması nedeniyle etkili bir arıtma teknolojisidir 

(Kyzas & Matis, 2015).  

H3PO4 kimyasal ajanı ile 24 saat modifiye edilen balık pulu atıkları mufla fırınında (550 0C, 

30 dk) aktivasyon işlemine tabi tutulmuştur. Aktif karbonları karakterize etmek için BET, 

SEM ve FT-IR, analizleri kullanıldı. (Şekil 1). 
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Şekil 1. Balık Pullarından Aktif Karbon Üretimi  

 

2. MATERYAL ve METOD 

2.1. Balık Pullarının Hazırlanması 

Aktif karbon numunelerinde kullanılmak üzere Şanlıurfa'daki (Türkiye) yerel balık 

pazarlarından balık pulu (Cyprinus carpio) atıkları temin edilmiştir. Balık pulu atıkları su ile 

temizlendi, kirleticileri gidermek için çift distile su ile yıkandı ve kurutuldu. Modifikasyon 

işlemi için balık pulları oda sıcaklığında belirlenen oranda (1:1) H3PO4 ile muamele edildi. 

Ön işleme tabi tutulmuş balık pulları, birkaç kez damıtılmış su ile yıkandı ve fırında 

kurutuldu. Üretilen nihai malzeme, adsorpsiyon deneyleri için N2 gazı kullanılarak inert bir 

mufla fırınında 550 °C'de 30 dakika süreyle aktive edildi. 

2.2. Karakterizasyonlar 

Adsorbanın yüzey alanı ve gözenek boyutları bir BET cihazı kullanılarak ölçüldü. 

Adsorpsiyon işleminde fonksiyonel grupların tespiti için boyasız ve boyalı adsorbanların 

spektrumları FT-IR spektroskopi cihazı kullanılarak 400-4000 cm-1 dalga boyunda elde 

edilmiştir. Çiğ balık pullarının ve adsorbanın (boya adsorpsiyonu öncesi ve sonrası) yüzey 

özellikleri SEM cihazı ile karakterize edilmiştir. 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1. Aktif Karbon Karakterizasyonu 

3.1.1. Bet 

Aktif karbonun adsorpsiyon performansını etkileyen en önemli özelliklerden biri gözenek 

yapısı ve dağılımıdır (Ji vd., 2020). Yüzey alanı ve gözenek hacmi, -196 
0
C'de N2 

adsorpsiyonu ile Bruauer-Emmett-Teller (BET) yöntemi ile belirlenir. Balık pulundan üretilen 

aktif karbonun BET yüzey alanları Tablo 1'de gösterilmiştir. Yüzey alanı 758.574 m
2
 g

-1
 ve 

toplam gözenek hacmi 0.803 cm
3
 g

-1
'dir (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Yüzey alanı ve gözenek boyutu dağılımı 

Yüzey Alanı (m
2 

g
-1

) Gözenek Hacmi (cm
3
 g

-1
) 

Toplam Mikro Mezo Toplam Mikro Mezo 

758.574   183.858 574.716 0.803 0.104 0.699 

 

Aktif karbonun adsorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri Şekil 2'de gösterildiği gibidir. Aktif 

karbonun yapıları, mikro ve mezo gözenekli malzemelerde gözlenen tip I ve tip IV 
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izotermlerle ilişkilidir (Kaouah ve ark., 2013). Aktif karbonunun ilk kısmı tip I ile ilgilidir. 

Düşük bağıl basınçta (P/P0<0.01), mikro gözenekler ve N2 molekülleri arasındaki güçlü 

arayüz, N2 adsorpsiyon kapasitesinde hızlı bir artışa neden olur (Bhatta ve ark., 2021). Orta ve 

yüksek bağıl basınçta (P/P0=0.4-1.0) izotermler tip IV gibidir. Bağıl basıncın artmasıyla 

izoterm aniden sıçrayarak mezo gözeneklerin oluşmasına ve N2 moleküllerinin kılcal damar 

yoğunlaşması anlamına gelen bir histerezis döngüsüne neden olur (Zhang ve ark., 2021). 

Ayrıca bağıl basınçtaki değişimle birlikte N2 adsorpsiyon kapasitesi yavaş yavaş artar, bu da 

adsorbanın gözenek yapısının mezo gözenekli olduğunu gösterir (Kaouah ve ark., 2013). 

 

 
Şekil 2. Adsorpsiyon-desorpsiyon izoterm grafiği 

 

3.1.2. Sem 

Şekil 3a’da ham balık pullarının görüntüsü bulunmaktadır. Aktive edilmemiş balık pullarının 

boşluksuz yapıda olduğu görülmektedir. Şekil 3b'de görüldüğü gibi, balık pulundan üretilen 

aktif karbon, büyük kıvrımlara sahip heterojen ve gözenekli bir yüzeye sahiptir. Bu tip yapı 

yüksek yüzey alanı sağladığı için adsorpsiyon performansını arttırır. 

 

 
Şekil 3. Balık pulu ham materyal (a), Balık pulundan üretilen aktif karbonun (b) SEM 

görüntüsü 
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3.1.3. Ft-ır 

Atık balık pullarının ham hali (a) ile üretilen aktif karbonların 4000-400 cm
-1

 dalga sayısı 

aralığında taranarak elde edilen FT-IR spektrumları şekil 4’te verildiği gibidir.  

 

 
Şekil 4. Balık pulu ham materyal (a), Balık pulundan üretilen aktif karbonun (b) FT-IR 

Sonuçları 

 

Şekil 4’te verilen FT-IR spektrumlarına göre, 3200-3500 cm
-1

 dalga boyu aralığında meydana 

gelen pikler –OH ve NH fonksiyonel grupların varlığını göstermektedir (Danish vd., 2022). 

1625 cm
-1 

dalga boyundaki pik benzen halkasının omurga titreşimi olan C=C germe 

titreşimini göstermektedir (Liu vd., 2022). Alifatik ve aromatik bileşiklerde -CH- gruplarının 

titreşimi sonucu 1400 cm
-1

 dalga boyunda pikler meydana gelmiştir (Bılba et al., 2007). 1030 

cm
-1

 civarlarında oluşan keskin pik C-O-C grubu ile ilişkilidir (Nasab vd., 2019). 1000 cm
-

1
’den küçük olan pikler, aromatik halkadan kaynaklanan fonksiyonel grupları ifade etmektedir 

(Mohammed vd., 2015).  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada atık balık pullarından H3PO4 kimyasalı ile geleneksel aktivasyon yöntemi ile 

aktif karbon sentezi yapılmıştır. Geleneksel aktivasyon yöntemi ile sentezlenen aktif karbon 

toplam yüzey alanı 758.574 m
2
 g

-1 
toplam gözenek hacmi ise 0.803 cc g

-1 
olarak bulunmuştur. 

Elde edilen sonuçlara göre H3PO4 kimyasalı ile sentezlenen aktif karbon yüksek yüzey alanına 

ve gözenek hacmine ulaşmıştır. Her iki aktif karbon da ticari aktif karbonlara alternatif 

olabilecek yüzey alanına sahiptir. Sonuç olarak bölge ekonomisinde oldukça önemli olan 

sazan balığının atık pulları değerlendirilerek katma değeri yüksek ürün eldesi 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen aktif karbonlar adsorpsiyon arıtım teknolojisinde 

kullanılacaktır. 
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ÖZET 
Otomotiv endüstrisi, bilgi teknolojileri ve İnternet teknolojileri tedarik zinciri ağlarının 

genişlemesini etkileyebilecek ve endüstri operasyonlarını şekillendirebilecek en önemli 

endüstrilerden biridir. Türkiye'de tedarik zinciri modelleri, yönetimi, değişimi ve güncel 

gelişimi konusu ele alındığında, web tabanlı bilgi teknolojilerinin Türk otomotiv endüstrisinin 

tedarikçi-alıcı ilişkisi üzerindeki etkisi vurgulanmakta ve değişim için büyük önem 

taşımaktadır. Ürün, süreç, iş ve hizmet sistemlerindeki teknolojik gelişmeler nedeniyle 

firmalar, pazarın nabzını tutabilmek için bulundukları pazarlara ve ürünlere yol açabilecek 

tehdit veya fırsatları önceden tahmin edebilmek ve hangi stratejileri uygulayacaklarına karar 

verebilmek zorundadır. Bu bağlamda, pazarda sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için 

yeni teknolojiler, Ar-Ge yatırımları ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Uygulama 

olarak Türk otomotiv sektörünün tedarik zinciri durumları incelenmiştir. Elde edilen veri 

sonuçlarına göre sektörün oldukça rekabetçi bir ortamda olduğu ancak kooperatif yapısının da 

sanayi-tedarikçi ilişkileri ile yönetilebildiği görülmektedir. Birkaç yıl önceki bu yapıya 

bakarsanız, bilgi teknolojilerinin ana iş kolunda olduğu kadar tedarikçilerde de çok daha fazla 

kullanıldığı görülmektedir. Yan sanayide ise durum daha da düşüktür. Alt alanda gerekli ve 

yeterli bilgi teknolojisi yatırımı yapılamamaktadır. Günümüz koşulları ve rekabet koşullarına 

ayak uydurabilmek için teknolojinin gelişimini sürdürmek ve yeni yatırımlar yapmak 

gerekmektedir. Sektör, son sezonda gelişimini önemli ölçüde artırarak istihdama da önemli 

ölçüde katkıda bulunmuştur. Sektörde rekabeti sağlamada öncü olabilmek için teknolojinin 

gelişimine öncelik vermek zorunludur. Amacımız yeni teknolojileri takip etmek yerine yeni 

teknoloji üretmek olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetim, Bilişim Teknolojileri, Otomotiv sanayi, 

Otomotiv, Küresel krizler, otomotiv yan sanayi 

 

 

ABSTRACT 

The automotive industry is one of the most important industries that can influence the 

expansion of information technologies and Internet technologies supply chain networks and 

shape industry operations. When the issue of supply chain models, management, change and 

current development in Turkey is discussed, the impact of web-based information 

technologies on the supplier-buyer relationship of the Turkish automotive industry is 

emphasized and is of great importance for change. Due to technological developments in 

product, process, business and service systems, companies have to be able to anticipate threats 

or opportunities that may cause their markets and products and decide which strategies to 

implement in order to keep their finger on the pulse of the market. In this context, new 

technologies, R&D investments and opportunities should be utilized in the best way to gain 

sustainable competitive advantage in the market. As an application, the supply chain 

OTOMOTİV TEDARİK ZİNCİRİ AĞLARININ YENİDEN YAPILANMASI 

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN GLOBAL CRISES  

AND RECONSTRUCTION OF AUTOMOTIVE SUPPLY CHAIN NETWORKS 
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situations of the Turkish automotive industry were examined. According to the data results 

obtained, it is seen that the sector is in a very competitive environment, but the cooperative 

structure can also be managed with industry-supplier relations. If you look at this structure 

from a few years ago, it is seen that information technologies are used much more in the main 

line of business as well as in suppliers. In the sub-industry, the situation is even lower. 

Necessary and sufficient information technology investment cannot be made in the sub-area. 

In order to keep up with today's conditions and competitive conditions, it is necessary to 

continue the development of technology and make new investments. The sector has 

significantly increased its development in the last season and contributed significantly to 

employment. In order to be a pioneer in ensuring competition in the sector, it is imperative to 

give priority to the development of technology. Our aim should be to produce new technology 

instead of following new technologies. 

Key Words:  Supply Chain Management, Information Technologies, Automotive industry, 

Automotive, Global crises, automotive supplier industry 

 

1. Giriş 
Teknolojik devrim ve etkileri ile birlikte değişim her alanda güçlü bir şekilde hissedilmiş, 

bilgi teknolojileri ve küreselleşmenin pazar ve iş dünyası üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. 

21. Bilişim ağırlıklı ve bilgisayarla bütünleşik yüzyılın organizasyon ve sistemlerinin her 

alanda başarılı olacağı açıktır. Bu  gerçek devam etse de işletme yönetimi ve karar alma 

sistemlerinin o yeni hızlı ve verimli yapılardan uzak olduğu gerçektir, bu hususta en büyük 

dezavantaj doğru olsalar bile kararların geç alınmasıdır.[1] Mevcut üretim tekniklerinde, hem 

teknoloji daha verimli ve hızlı kullanılabilir hem üretim hem de yönetim, özellikle bilgi 

işleme ve iletme ile ilgili teknolojilerin bireyler, kurumlar, sistemler ve şirketler üzerinde yeni 

bir organizasyona geçmelidir. Genel olarak dünya, birçok yönden küresel bir mahalle haline 

geldi. Bilgilere ne kadar hızlı erişebilir ve bunları işleyebilirseniz, Bilgi 

Teknolojileri(BT)‘nden o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Ticari kuruluşlar iç ve dış çevresini 

koordine etmek için bilgi teknolojisi kullanıldığında, bu husus rekabet stratejilerinin temelini 

oluşturur. Bu teknolojilerin üretim sürecine yansıması, günümüz küresel rekabetinde 

üstünlüğün en önemli ön koşulları olan hız, kalite, esneklik ve maliyet faktörlerinin 

uygulanmasına olanak sağlayan ileri teknoloji üretim teknolojilerinin kullanılmasına olanak 

sağlamaktadır. 

2. Küreselleşmenin, Rekabet ve Teknolojiye Etkileri 

 Küreselleşme, son yıllarda çeşitli alanlarda farklı boyutlarıyla ele alınan bir konu haline 

gelmiştir. Uluslararası faaliyet gösteren şirketler, teknolojik değişimler ve yoğunlaşan rekabet, 

küreselleşme durumunu hem kültürel, hem teknolojik hem de politik olarak günlük yaşama 

yerleştirmiştir. Küreselleşmenin daha hızlı ve aktif olarak yaşama hakim olmaya başladığı 

günümüzde, başta bilgi işlem süreçlerinin sağlanması ve tüm dünyanın birbiriyle iletişim 

kurmasını zorunluluk haline getirmiştir. Araştırmamızın içeriğini ilgilendiren bu bölümde 

öncelikle küreselleşme kavramını, ardından küreselleşen iş ortamında web tabanlı 

teknolojilerin ve tedarik zincirlerinin yönetim sistemleri üzerindeki etkisini inceliyoruz.  

2.1. Küreselleşme  

Küreselleşme, farklı sistemler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, farklı beklentilerin daha iyi 

tanımlanması ve bilgi akışını kolaylaştıran ve hızlandıran karşılıklı olarak etkileyerek bunların 

bütünleştirilmesi anlamına gelir. Küreselleşme ya da küresel çağ olarak adlandırdığımız 

yaşadığımız çağda, hemen her alanda önemli değişimler görülebilmektedir. Karmaşık bir 

ortamda yaşama ihtiyacı ve dolayısıyla bilginin önemi artmaktadır. İş için küreselleşme; işin 

genişlemesi, ekonomik gücün ve kaynakların sınırlar ötesine aktarılması, yabancı yatırımların, 

ortak girişimlerin büyümesi ve bir şirketin küreselleşmesi, birçok unsurun ve alt sistemin 

şirketin yakın ve uzak çevresine entegrasyonu olarak da tanımlanabilir. Son olarak bu tanım, 
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farklı ülkelerin sermaye piyasalarında farklı ülkelerdeki fabrikalar tarafından kullanılmaktadır 

ki bu da başka bir ülkedeki tahsilat ve üretim sürecinin farklı aşamalarında ihtiyaç duyulan 

finansmana karşılık gelmektedir.[2] Küresel para piyasaları; artan miktar, döviz ve tahvil 

işlemleri, küresel yatırım araçları ve krediler gibi spekülatif araçlardan oluşmaktadır. Günün 2 

saati içinde, katrilyon dolar dünyanın belli başlı döviz piyasalarında bir saniye hatta binlerce 

hızla veri bitleri şeklinde dolaşıyor. Bu büyüklükteki pazarların yalnızca bir kısmı hizmet 

veya mal ticaretini içerir. Bununla birlikte, dünyadaki birçok toplum hızla küresel toplumlar 

haline gelmektedir. Bu husus kuşkusuz tartışılabilir ama varlığı inkar edilemez. 

2.2. Küreselleşme ve Rekabet 

 Günümüz küreselleşmesi birçok sektörde rekabet koşullarını çeşitli şekillerde etkilemektedir. 

Bazı sektörlerde bu koşullar tamamen değişecekken bazı sektörlerde ise bazı değişikliklerle 

gerçekleşecek. Bazı sektörler gözle görülür şekilde önemsizleşir veya tamamen yok olur, bazı 

sektörlerde ise daha da öne çıkar ve yeni sektörler ortaya çıkabilir. Özellikle küreselleşme ve 

teknolojik gelişmenin bir sonucu olarak küresel arenada tüketici tercihlerinin farklılaşması ve 

uzmanlaşması, geçmişe göre oldukça farklı rekabet stratejilerinin uygulanmasını 

gerektirmektedir. [3] 

Tedarik zinciri yönetimi örneği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük üç otomobil 

üreticisi tarafından kurulan Otomobil Değiştirme Ağı olan ANX'tir. Öneri 1995'te, Otomobil 

Endüstrisi Eylem Grubu'nun bir gönüllü komitesine geldi. Bu küçük otomobil üreticisi ve 

tedarikçi grubu, mevcut eski iletişim ortamının karmaşık, pahalı ve esnek olmadığı konusunda 

hemfikirdi. Ayrıca sıkı bir şekilde birleştirilmiş, tam zamanında uygulamalar, çok daha 

yüksek güvenilirlik, kullanılabilirlik ve daha iyi ürünler üretme ihtiyacı gerektiriyordu. Bu, 

otomobil üreticisinin hassas tasarım bilgilerini elektronik olarak yüzlerce sistem ve alt sistem 

tedarikçisiyle daha kısa döngü sürelerinde paylaşmasını gerektiriyordu. Ancak performansı 

tutarsız olduğundan ve görev açısından kritik veriler için garantili güvenlik elde edilemez 

olduğundan, halka açık internetin ihtiyaçlarını karşılamayacağını da biliyorlardı. ANX, Sanal 

Özel Ağları (VPN'ler) destekler ve ANX'in iş modeli, hizmet sağlayıcı merkezli olmaktan çok 

kullanıcı merkezli olması bakımından benzersizdir. Dış kaynak kullanımının büyümesi, 

otomobil üreticilerini tedarikçi ağlarına daha da bağımlı hale getirdi. Artık tedarikçileriyle 

daha yakın ve daha etkileşimli ilişkiler sürdürüyorlar ve diğer şeylerin yanı sıra yeni ürünler 

geliştirmek, tedarikçiler geliştirmek ve çeşitli konularda bilgi paylaşmak için işbirliği 

yapıyorlar. Tedarikçilere daha fazla sorumluluk vererek, yeni modeller geliştirirken birçok 

riski de paylaşırlar.[4] Doran, alıcı-tedarikçi ilişkilerini ve Nissan'ın otomotiv endüstrisinde iş 

yapma şeklini gösteren bir vaka çalışması sunuyor. Ikeda Hoover Ltd (IHL), Ikeda Bussan 

Ltd (Japonya) ve Johnson Controls (ABD) arasında 1986'da Nissan'ın İngiltere'deki 

fabrikasına aynı anda koltuk tedarik etmek üzere kurulan bir ortak girişimdir. Nissan'ın 

tedarik zinciri yönetimi yolu, uzun vadeli ilişkiler, karşılıklı bağımlılık, parça ve sistem 

tedarikçilerinin gelişimi ve benzer tedarikçi ve Nissan kalite kavramları ile karakterize edilir. 

Son yıllarda, Amerikalı otomobil üreticileri tedarikçileriyle daha yakın ilişkiler kurmaya 

başladılar. Özellikle Ford ve Chrysler, tarihsel olarak rekabetçi ilişkilerden, ürün geliştirme ve 

teknik yardım gibi ortak projeler için uzun vadeli ve bol bilgi akışı ile karakterize edilen 

tedarikçi ilişkilerine geçtiler. Popüler basın ve değişikliği yapan liderler, değişikliği 

Japonların taklidi ve geleneksel Amerikan uygulamasından ayrılma olarak gördüler.  

3. Web Tabanlı Teknolojiler, İşbirliği Ve Tedarik Zinciri Yönetimi 

Tarihsel olarak, otomotiv endüstrisindeki elektronik iletişimler, ayrı uygulamalar tarafından 

yürütülmüştür. Mühendislik, satın alma, üretim ve finans fonksiyonlarının hepsinin kendi 

protokolleri vardı ve bu da bir tedarikçinin tek bir müşteriyle iletişim kurmak için birden fazla 

tescilli protokole ihtiyaç duymasına neden oldu. Bunun nedeni, çoğu tedarikçinin birden çok 

otomobil üreticisiyle ve genellikle diğer tedarikçilerle iş yapması ve birbirleriyle iş yapmak 

için gereken karmaşık ilişkileri anlamaya başlayabilmesidir.[5] E-ticaret tarafından 
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desteklenen değer zinciri yönetimi ve özellikle topluluk etkinlik planlaması ve yönetimi, 

inovasyonu ve inisiyatifi engellemeden genel performansı arttırır ve maliyetleri önemli ölçüde 

azaltır. Elektronik ticaret ile pazar geliştirme, müşteri adaylarını çekme ve değer zinciri 

ortaklarını koordine etme şeklimizi şimdiden değiştirmektedir. Elektronik ticaretin 

kullanılmasından önce, en büyük rekabet gücünü elde etmek için değer zincirinin yeniden 

yapılandırılması gerekir. İş ortakları ve müşteriler ticaret yapmak, iletişim kurmak ve 

etkileşimde bulunmak için internet üzerinden birbiri ile bağlanır. Bu alanların her birinin bir 

dizi stratejik faaliyeti ve teması vardır. Şekil 1.’de değişik stratejiler ve teknolojiler 

yardımıyla firmaların faaliyetlerini yürüttüğü teknolojik aletlerden bazılarını görebilirsiniz. 

[6] Değer yaratma fırsatları her aşamada görünür. Ağın yardımıyla tedarik zincirindeki tüm 

tedarikçiler birbirleriyle veri transferlerini tanımlayabilir ve koordine edebilir. Örneğin, 

araştırma laboratuvarları, distribütörler ve son kullanıcılar bu ortamlarda yeni ürün 

geliştirmeleri ve diğer konular hakkında bilgi alışverişinde bulunabilirler. Tedarik zinciri için 

en büyük kazanç, şirketlerin envanterlerini azaltabilmeleri, müşterilere zamanında teslimatları 

iyileştirebilmeleri ve sipariş teslim sürelerini kısaltabilmeleridir. Nakit akışı, bir müşterinin 

sipariş vermesi ile siparişi alması arasındaki süre, tedarik zincirlerindeki diğer şirketlerle iş 

yapma konusundaki isteksizliğin çoğu bu yöntemlerle ortadan kalkıyor. Tutumdaki 

değişiklikler, zamanında programlar, elektronik bilgi alışverişi ve satış bilgileri paylaşımı gibi 

çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Her bir faktör, geleneksel lojistik yöneticilerinin 

tedarik zincirindeki diğer şirketlerle işbirliği yaparak kaybedeceklerinden daha çok 

kazanacağını fark etmelerini sağlamıştır. Örneğin JIT'in önündeki en büyük engellerden biri, 

üretim bilgilerinin tedarikçilerle paylaşılmasının şirkete üretim planını ifşa ederek zarar 

vereceği korkusuydu. Ancak e-ticaretin büyümesi, tedarik zincirlerinin maliyetlerini 

düşürmesi ve hizmetlerini iyileştirmesi için birçok önemli fırsat sağlamıştır: 

• Alıcıların, insan teması olmadan doğrudan tedarikçilerden ürün bulabilecekleri, 

seçebilecekleri ve sipariş edebilecekleri çevrimiçi tedarikçi katalogları, 

• Gönderileri nakliyelerinin kamyon, demiryolu, deniz yolu ve hava yolu dahil olmak üzere 

birden çok yöntemle ve bunların birbiri ile entegrasyonu yapılarak takip edilebilmesi, 

• Geç gönderiler, stokta yok, planlanmış teslimat tarihleri satıcı seçimi değişiklikler, geç 

varışlar ve diğer birçok hizmet sorunu nedeniyle müşteri hizmetleri sorunları için ilgili kişiler 

veya alıcılar 

• Pazar yerlerine beklenen teslimatlar için halka açık depolardan yer ayırabilme  

• Özel ve kamu dağıtım merkezlerinden giden gönderileri 7/24 planlayabilme 

• 7/24 küresel müşteri hizmeti sunabilme  

• Uluslararası müşterilerden sipariş alabilme  

• Tedarikçilere verilen siparişlerin durumunu izleyebilme  

• Tedarikçiler tarafından teslim edilen devlet ve sektör odaklı projelere teklif verebilme  

• Bildirim yapabilme tedarikçilerin siyah ürün konfigürasyonlarında değişiklik siparişi 

verebilmeleri, 

• Faturaları elektronik olarak iletilme, ödeme, akreditif ve kredi bakiyeleri  

• Vagonlar, kamyonlar ve malzeme taşıma ekipmanı dahil ekipman konumunu izleme 

yeteneği [7] 
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Şekil 1. Tedarik Zincirlerinin Gelişen Teknolojilerde Kullanım Örnekleri 

 

 Tedarik konuları, satıcılar, müşteriler vb. ile ilgili olarak;   

• Alım ve teslimatı planlama yeteneği  

• Müşteri hizmetleri sorularını daha iyi yanıtlama yeteneği  

• Servis maliyetlerini ve yanıt süresini azaltma yeteneği. 

 

4. Faaliyet ve Yönetim Düzeylerine Göre Bilişim Sistemleri 

Bilgi Sistemleri: Bir kuruluş içinde analiz, görselleştirme, kontrol ve karar vermeyi 

desteklemek için iç ve dış kaynaklardan bilgi toplayan, işleyen, depolayan ve dağıtan bir 

sistemdir.  

Kayıt İşleme Sistemleri: Operasyonel düzeyde günlük rutin muhasebe işlemlerinin 

yapılmasını sağlayan bilgisayarlı sistemlerdir.  

Süreç kontrol sistemleri: Bir şirketin fiziksel süreçlerinin kontrol altında olmasını sağlayan 

sistemlerdir.  

Ofis Otomasyon Sistemleri: Ofis bilgisayarlarının verimliliğini artıran kelime işlemci, e-posta 

gibi bilgisayar sistemleridir. Masaüstü yayıncılık, iş istasyonları ve kelime işlemci, ofis 

otomasyonunun önemli bileşenleridir.[8] 

4.1. Bilişim Teknolojisi Altyapısı Bileşenleri 

 

1. Alanında bilgi teknolojisi kullanımında şirketin lider veya takipçisi olduğunu gösterir,  

2. İşlemlerini elektronik ortamda yapar,  

3. Bilgi kaynaklarını entegre eder ve şirket içi bölümlerde paylaşır. Entegrasyon yoluyla 

dağıtım sağlar, 

4. Şirket dışından bilgi kaynaklarını sağlar,  

 

  Bir kuruluşta bilgi teknolojisinin başarılı bir şekilde uygulanması için 6 kurala uyulmalıdır.  

1. Her şeyden önce şirkete bir bütün olarak odaklanılmalıdır.  

2. Pek çok farklı BT yatırımı araştırılmalıdır.  

3. Riskler anlaşılmalı ve bunları yönetmek için hazırlanılmalıdır.  

4. Gereksiz teknik değişikliklerden kaçınılmalıdır.  

5. İleriye dönük tahminlerde bulmaya çalışılmalıdır.  
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6. Organizasyona tam katılım sağlanmalıdır.  

Bilgi teknolojileri, dikkatli bir şekilde uyarlanırsa şirketlere çok önemli faydalar sağlar. 

1990'larda şirketlerin yapılarını değiştirmek için kullandıkları yöntemlerden biri BT tabanlı 

dönüşümdür. 

4.2. Değişim Mühendisliği ve Bilişim Teknolojisi: 

Hızla değişen rekabet ortamında, faaliyetlerinden çok hızlı sonuç almak isteyen Batılı 

şirketler, 1990'lı yıllarda iş uygulamalarında köklü değişikliklere gittiler. Bu şekilde yayılan 

yöntemlerden belki de, en bilineni ve en önemlisi; bu, “Yeniden Yapılanma” olarak dilimizin 

bir parçası haline gelen “İş Süreçlerinin Yeniden Yapılanması / Yeniden Yapılandırılması” 

yöntemidir. Hızlı sonuç vereceği varsayılan ve batılı yönetim anlayışınca kabul edilen bu 

yöntem, 1990'dan sonra hemen hemen tüm Amerika ve Avrupa ülkelerinde önemli bir 

uygulama alanı bulmuştur. Dönüşüm, operasyonel kısıtlamaları ortadan kaldırır, rekabet 

avantajını belirleyen ana süreçleri belirler ve mevcut durumu etkilemeden geleceğe yönelik 

süreçleri planlamaya çalışır. Bu yaklaşıma göre bir işi oluşturan üç veya dört ana süreç vardır. 

Bu süreçlerin her biri, bir şirketin rekabet başarısını belirleyen bir dizi faaliyet, karar, bilgi ve 

malzeme akışıdır. Örgütsel uygulamalardan bu temel süreçler, işlevsel, coğrafi, iş birimi ve 

hatta iş sınırlarını aşabilir. [9] 

5. Türk Otomotiv Sektöründe Ana Sanayi-Yan Sanayi Bilişim Teknolojisi Saha 

Uygulaması Çalışması  

Mevcut durum otomotiv endüstrisinde bilişim teknolojisinin kullanım düzeyi, beklentileri ve 

bu teknolojinin gelecekteki durumunu ve olması gerektiğini belirlemek için yaptığımız 

uygulama, her iki noktayı da karşılayan bir çalışmaya yol açtı. Araştırma, mevcut ve 

gelecekteki durumlara odaklandığından, her aşamada sonuçların ve çıkarımların başarısı, 

uygulamalı çalışmanın başarısını artırır. Araştırmanın, otomotiv sanayinde faaliyet 

gösteren ana ve yan sanayi gruplarının bilgi teknolojileri sektörünü eşit derecede önemli 

görüp görmediklerini ve verilen konuya yönelimlerinin paralel olup olmadığını ortaya 

koyması beklenmektedir. [10] Çünkü sadece bir grubu, dolayısıyla sadece ana sanayiyi veya 

sadece bir alt sektörü bilgi teknolojilerine yönlendirmek önemli bir başarı getirmeyecektir. 

Esas olan, bu alanda çalışan tüm grupların aynı yönde ve paralel çalışması, bilgi paylaşması 

ve geleceğe yönelik uyumlu beklentileri olmasıdır. Uygulamalı araştırmalarda tutarlı ve 

anlamlı analiz ve sonuçlara ulaşmak için eylem planı çerçevesinde aşağıdaki adımlar 

izlenmiştir. Bilgi teknolojisinin kullanımı ve adaptasyonu, şirketlerin iş koordinasyonunu ve 

süreçlerini hızlandırır. Her şeyden önce, şirketin iletişim sisteminin geliştirilmesi, 

kullanıcıların doğru ve güvenli bir şekilde sürece dahil edilmesi ve süreçlerinin iyileştirilmesi, 

piyasa koşullarında ürün ve hizmet sunduğunda diğer rakip şirketlere karşı rekabet avantajı 

sağlayacaktır. İşletmelerde bilgi teknolojisinin adaptasyonu ile birlikte özellikle sözlü 

iletişimin yoğun olması ve her türlü yazılı konunun düzenli kontrolü azalma eğilimine 

girmiştir. Gelişen rekabet ortamında göz ardı edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri 

şüphesiz bilgi teknolojileridir. Bu nedenle, şirketin verimliliğini artırmak için bilgi teknolojisi 

becerilerine ve deneyimine sahip personelin etkisinin ortaya çıkarılması gerekmektedir. 

Bilişim teknolojileri ve internetin sunduğu yeni imkanlar ana sanayi ve yan sanayide iyi 

kullanılmakta olup, faaliyet grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. İnternet 

aktivitelerinden beklenti düzeyi ana branş grubunda alt branş grubuna göre daha düşüktür. 

İletişim araçlarındaki değişim ise; telefon ve faks yerine, e-posta ve internet kullanımının her 

iki sektör grubunda da yüksek başarı sağladığı ve e-posta kullanımının bu güncelliğin iyi bir 

göstergesi olduğu görüldü.[11] Sipariş ve teslimat sürecini hızlandırmak için bilgi teknolojisi 

kullanımının her iki fonksiyonel grupta da başarılı olduğu gösterilmiş ve değişim sürecini 

hızlandırdığı görülmüştür. Şirkette eski iletişim sistemi yerine bilişim teknolojilerinin 

kullanılması, kağıt ortamdan sanal ortama geçerken insanlara ulaşmak için hız, doğruluk, 

ulaşılabilirlik vb. gibi kriterlerde avantajlıdır. Bilgi akışı daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşir. 
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Alt branş firmaları ile koordinasyonun sağlanması ve faaliyet alanının asıl amacına ulaşılması 

başarı düzeyi orta düzeyde olmakla birlikte, alt branşta hedef gerçekleşme düzeyi daha zayıf 

bulunmuştur. Bunun nedeni, alt sektör yatırımlarının ekonomik gücünün yetersiz olması ve 

siparişlerin dalgalanması, ekonomik ve politik göstergelerin belirsizliğinin ise alt sektör 

tedarikçilerinin bu tür yatırımlar için girişimlerini olumsuz etkilemesidir. Bilgi teknolojilerini 

ihtiyaca göre ayarlamanın önem derecesi her iki faaliyet alt grubunda da iyi düzeyde tespit 

edilmiş olup, faaliyet alt grupları arasında anlamlı bir fark yoktur.[12]  

Tablo 1. 2015–2019 Yılları Arasında Ülkelere Göre Motorlu Araç Üretimi 

 
Birincil endüstrilerde, “İnternet bağlantısının yeterli olup olmadığı” ve ikincil endüstrilerde 

yeterli olduğu. Bu nedenle, iki sanayi grubu arasında önemli bir fark vardır. Alt sektör 

tedarikçileri ile temas düzeyi düşüktür. Ana başlıkta verilen cevaplarda bilgi teknolojilerini 

(EDI, internet ve elektronik ticaret, kişisel bilgisayar, tedarikçi firmayı bağlayan extranet, iç 

iletişim ağı, ERP yazılımı ve iç ve dış posta) kullanım düzeyleri arasında anlamlı bir fark 

vardır. Faaliyet grupları ve alt sektörler açısından şirketlerde farklılık görülmemektedir. 

Tedarikçiler arasındaki ilişkilerdeki değişiklikler nedeniyle rekabetin artması, her iki iş alt 

grubu için de çok önemli oldu. Bunu müşteri baskısı, ekonomik faktörler, uluslararası 

arenadaki değişimler ve devlet politikaları izledi. Hükümet politikası en az önemli faktör 

olarak derecelendirildi. Her iki grup da faktörlerin önemini aynı düzeyde görmüş, dolayısıyla 

aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmamıştır. BT satın alma fonksiyonu için 

tedarikçilerle iş yapma ve sipariş verme prosedürleri izlenmelidir. Bilişim teknolojisinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte emir vermek için kullanılan karar kriterlerinin farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek önemlidir. Sipariş sürecinde belirleyici kriterler, en düşük fiyat, 

kalite, teslimat ve fiyat dışında faktörler vardır. Sipariş karar kriterlerinin durumu ana sanayi 

ile yan sanayi arasında 5 yıl öncesine göre çok da farklı değil. Teslimat ve kalite genellikle 

önce gelir, ardından düşük fiyat gelir. Teslimat ve kalite şu anda her iki sektör grubunda da en 

önemli faktörler olarak kabul edilirken beş yıl önceki düşük fiyat avantajı bugün o kadar 

önemini kaybetmiştir.  
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5.1. Sektörün İthalat, ihracat ve İstihdam Durumu Sektörün İthalat Durumu 
1996'da İthalat hızlandı, otomobil üreticileri güçlü bir rekabet baskısı ile karşı karşıya kaldı ve 

ithalat dolaylı olarak teşvik edildi. İthalatın istikrarlı ve hızlı büyümesinin başlıca nedenleri 

aşağıda sıralanmaktadır:  

Hızlı büyüme dönemi ve 1994 krizi: Otomobil sanayinde hızlı yatırımlar devam ederken, 

1994 yılında yaşanan ekonomik kriz ve ekonomik kriz nedeniyle ithalat düşük düzeyde 

gerçekleşmiştir. Gelişen ve büyüyen otomotiv sektörüne rağmen 2019 yılına gelindiğinde 

dünya genelinde motorlu araç üretiminde bir gerileme görülmektir. Tablo 1’de ülkelere ait 

motorlu araç üretim sayılarının yıllara ait kıyaslamaları görülmektedir.  

Gümrük Birliği: Gümrük Birliği ile pazar büyümesinin tamamı ürün zenginliği ve yeni model 

yeni teknoloji gibi avantajlarla ithalatla karşılanmıştır. 

5.2. Gelişen Pazarlara Giriş Politikaları 

İthalat ve diğer pazarlar üzerinde ithalat kontrollerinin olmaması: İncelenen pazarlar arasında 

en yüksek ithalat oranına sahip ülke Türkiye'dir. Gümrük birliği ile otomotiv sanayi alt 

sektörünün toplam ithalatı 1994 yılından itibaren hızla artmıştır. En önemli ithalatçı ülkeler 

AB ülkeleri ve Japonya'dır. Araştırmanın son bölümünde ise, Türkiye'de son yıllarda popüler 

olan bilgi teknolojilerinin kullanımı, otomotiv endüstrisindeki rekabet ve küreselleşme 

eğilimleri ile otomotiv endüstrisindeki araştırma sonuçları ele alınmaktadır. Bu sonuçlar ve 

teorik bilgiler ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur.[13] 

Yan sanayi işletmeleri ile uygun koordinasyon sağlamada amaca ulaşma, ana sanayi için alt 

yapı yatırımlarının halen devam etmekte olması nedeniyle orta düzeyde performans 

göstermektedir. Yan sanayilerin bilişim teknolojilerine geçişi daha uzun zaman almaktadır. 

Bilişim teknolojisi, ana sanayinin yan sanayi ile olan tedarik sürecini azaltmasını sağlarken, 

diğer yandan da parça maliyetlerini ve tedarik maliyetlerini azaltacaktır. Ana sanayinin 

gerekli parçaları temin ettiği yan sanayilerin, ana sanayiden farklı olarak bu konudaki 

çalışmaları eksik bırakmaları, ana sanayiye tek başına avantaj sağlamaz. Yan sanayilerin de 

bilişim teknolojisi konusunda ana sanayi ile ve kendi ortamında sistemin içinde olması 

gerekmektedir. Bu noktada, ana ve yan sanayinin paralel düşünce içinde olduklarının test 

edilmesi önemlidir. Eğer bu paralellik gerçekten varsa, bilişim teknoloji kullanımında önemli 

adımların atıldığı da ortaya çıkacaktır. 
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Tablo 2. 2001 Yılı Otomotiv Sanayisinde Firmalar ve Kapasiteleri 

 
 

Bilgileri kullanan ve uyarlayan ana ve alt sektörlerdeki şirketler yeni fırsatlar yaratmaya, 

süreçlerin ve personelin gelişimini sağlamaya inandıkları teknoloji kullanımları arasında ana 

ve alt-dal hedefleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Bilgi teknolojisinin kullanımı ve 

adaptasyonu, şirketlerin iş koordinasyonunu ve süreçlerini hızlandırır. Her şeyden önce, 

şirketin iletişim sisteminin geliştirilmesi, kullanıcıların doğru ve güvenli bir şekilde sürece 

dahil edilmesi ve süreçlerinin iyileştirilmesi, piyasa koşullarında ürün ve hizmet sunduğunda 

diğer rakip şirketlere karşı rekabet avantajı sağlayacaktır. Şirketlerde bilgi teknolojisinin 

adaptasyonu ile birlikte özellikle sözlü iletişimin yoğun olması ve her türlü yazılı konunun 

düzenli kontrolü azalma eğilimine girmiştir. Gelişen rekabet ortamında göz ardı edilmemesi 

gereken en önemli unsurlardan biri şüphesiz bilgi teknolojileridir. Bu nedenle, şirketin 

verimliliğini artırmak için bilgi teknolojisi becerilerine ve deneyimine sahip personelin 

etkisinin ortaya çıkarılması gerekmektedir.  

6. Sonuç Ve Öneriler 

Sonuçlar:  
Bu makalenin en önemli sonuçları şu şekilde sıralanmıştır:  

1. Tedarik zinciri yönetiminde iş stratejisinin önemi ortaya çıkmıştır.  

2. Ana ve alt sektörlere göre, kurumlar arası iş ilişkileri daha işbirlikçi bir yönde 

ilerlediği görülmüştür. Ana-alt-dal ilişkisindeki değişim büyük ölçüde bilgi 

teknolojilerinin gelişimine bağlıdır.  

3. İşletmeler şiddetli bir küresel rekabet yaşamaktadır.  

4. Bilgi Teknolojilerinin kullanımı ihracatta önemli rol oynamaktadır.  

5. Rekabet açısından yeni teknoloji kullanma ihtiyacı belirgin hale gelmiştir.  

6. Bilgi teknolojisi kullanımının, iş süreçlerinin azalmasına olumlu etkisi olmuştur.  

Küresel rekabet ortamında tedarik zincirleri, birçok iş sürecinde kilit bir faktördür. 

Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçiler, üreticiler, distribütörler, ana-yan sanayiler ve 

perakendeciler arasında bilgi paylaşmak için şirket sınırlarını aşabilir. Günümüzde bilgi 

teknolojisi ve internet bu konuda kilit rol oynamaktadır. Türk otomotiv sanayii de tedarik 

zinciri yönetiminde bilgi teknolojilerini artırarak rekabet gücünü artıracaktır  
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Öneriler:  

Araştırma bulgularına göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

 

1. Şirketler, üretim süreçlerinde kullandıkları teknolojileri daha ileri ve yeni 

teknolojilerle değiştirmeleri önerilmektedir. Artan rekabet ortamında başarıya 

ulaşmak, talep esnekliğine duyarlı, müşteri beklentilerine uygun kalitede, ürünlerin 

teslimat süreci performansının yüksekliği, daha ucuz ve farklı ürünler üretmekle 

mümkündür. Hedefe ulaşmak için şirketlerde yoğun olarak geliştirilmiş bilişim 

teknolojileri kullanılması, 

2. Bilgi teknolojileri satın alma fonksiyonu ile ilgili olarak tedarikçilerle ilişkiler ve 

siparişler sırasındaki eş zamanlı prosedürler izlenmeli, bilişim teknolojisinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte emir vermek için kullanılan karar kriterlerinin farklılık 

gösterip göstermediğinin test edilmesi,  

3. Bilişim altyapılarının ana ve yan sanayiler arasındaki uyumunun ve 

senkronizasyonunun sağlanması,  

4. Bilişim sektöründeki yeniliklerin hızla sisteme adapte edilip, tüm çalışanların 

eğitimlerinin sürekli güncellenmesi önerilmektedir. 
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ÖZET 
Kas ve iskelet sistemine ait şikayetleriyle iç hastalıkları polikliniğine başvuran bir hastada 

doğru tanıya ulaşmada detaylı anamnez ve eksiksiz fizik muayene hastadaki bulgulardan 

tanıya ulaşmada en önemli köşe taşını oluşturmaktadır. Birçok romatizmal hastalığın erken 

dönemlerinde benzer bulgular ortaya çıkabildiği için bazen laboratuvar testleri de tanısal 

yaklaşımda yol gösterici olabilmektedir. Ancak anamnez veya fizik muayene bulguları ile ön 

tanı desteklenmez ise tek başına laboratuvar test sonuçlarının klinikte önemi zayıftır. 

Anamneze göre yapılan fizik muayenesinde hastanın şikayetlerinin gerçekten eklemden mi 

yoksa eklem çevresi dokulardan kaynaklı olup olmadığı incelenmelidir. Bazen eklem yapısı 

dışındaki deri veya tendon çevresinde gelişen inflamatuvar olay, hasta tarafından eklem ile 

ilişkilendirilebilmekte ve klinisyenlerin tanısını zorlaştırabilmektedir. Bundan dolayı tanısal 

yaklaşımda öncelikle eklem ve eklem çevresi kaynaklı ağrıya neden olabilecek dokular 

detaylıca incelenmelidir. Eklem ile ilişkili ağrının kaynağı hem artralji hem de artrit kaynaklı 

olabilir. Artrit, eklemde inflamasyon bulunması ve buna bağlı olarak eklemde şişlik, ısı artışı, 

ağrı, kızarıklık ve fonskyionel bozulma ile prezente olmaktadır. Ancak akut artrit vakaları 

dışında genellikle kızarıklık görülmez. Artralji ise her zaman inflamatuar olmayan eklem 

ağrısı olup aslında artiritin bir bulgusudur. Eklem ağrısı ile başvuran hastalarda anamnez 

sırasında birkaç soruya cevap aranır. Bunlar, şikayetlerin başlangıç süresi, tutulan eklem 

sayısı, tutulan eklemlerin yeri, eklem simetrisi, deformite varlığı, gezici ekle varlığı ve 

tedavide kullanılan ilaçlara yanıt düzeyidir.  Anamnezinde 6 haftayı geçen artrit varlığı kronik 

artroaptiler lehinedir. Bir eklemde artrit olmasına monoartrit, 2-4 eklemde artrit olmasına 

oligoartrit ve en az 5 eklemde artrit varsa poliartrit adı verilmektedir.  Romatoid artrit, 

poliartriküler hastalıklara, gut artriti monoartriküler, akut eklem romatizması da 

oligoartriküler tutuluma örnek olarak verilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Artrit, poliartrit, iç hastalıkları, eklem ağrısı   

 

ABSTRACT 
Detailed anamnesis and complete physical examination constitute of the most important 

cornerstone diagnosis from the patient's findings in reaching the correct diagnosis in a patient 

who applies to the internal medicine outpatient clinic with complaints of the musculoskeletal 

system. Since similar findings may occur in the early stages of many rheumatic diseases, 

sometimes laboratory tests can also guide the diagnostic approach. However, if the 

preliminary diagnosis is not supported by anamnesis or physical examination findings, the 

clinical significance of laboratory test results alone is weak. In the physical examination 

performed according to the anamnesis, it should be examined whether the patient's complaints 

are really caused by the joint or the tissues around the joint. Sometimes, the inflammatory 
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event that develops around the skin or tendon outside the joint structure can be associated 

with the joint by the patient and may complicate the diagnosis for clinicians. Therefore, in the 

diagnostic approach, the tissues that may cause joint and periarticular pain should be 

examined in detail. The source of joint-related pain can be from both arthralgia and arthritis. 

Arthritis presents with inflammation in the joint and associated swelling, temperature 

increase, pain, redness and functional deterioration in the joint. However, there is usually no 

rash, except in cases of acute arthritis. Arthralgia is always non-inflammatory joint pain and is 

actually a manifestation of arthritis. In patients presenting with joint pain, answers to several 

questions are sought during the anamnesis. These are the onset time of the complaints, the 

number of involved joints, the location of the involved joints, joint symmetry, presence of 

deformity, presence of traveling joint, and response level to drugs used in the treatment. The 

presence of arthritis in the anamnesis exceeding 6 weeks is in favor of chronic arthroaptilary. 

Arthritis in one joint is called monoarthritis, arthritis in 2-4 joints is called oligoarthritis, and 

if there is arthritis in at least 5 joints, it is called polyarthritis. Rheumatoid arthritis can be 

given as examples of polyarticular diseases, gouty arthritis is monoarticular, and acute joint 

rheumatism can be given as examples of oligoarticular involvement. 

Keywords: Arthritis, polyarthritis, internal medicine, joint pain 

 

1. GİRİŞ 

Yetişkinlerde poliartriküler ağrı, poliklinik koşullarında sık görülen bir durumdur. Altta yatan 

nedenler kendi kendini sınırayabilen akut durumlar veya kalıcı hasarlara neden olabilen 

kronik hastalıklar olmaktadır. Detaylı hasta öyküsü ve fizik muayene tanısal aşamada en 

önemli basamak olma özelliğindedir. Klinik bulguları saptanan hastalarda destekleyici veya 

doğrulayıcı veriler laboratuvar ve görüntüleme çalışmalarından veya nadiren doku 

biyopsisinden elde edilebilmektedir. Poliartriküler eklem ağrısı ile başvuran tüm hastalarda 

tam bir öykü ve fizik muayene yapılması uygundur çünkü hastanın ilk semptomu hastalığın 

ilk belirtisi olabilmektedir.  

Poliartriküler ağrının bir çok nedeni bulunmaktadır. Başlıca nedenler inflamatuvar poliartrit, 

viral artrit/artraljiler, reaktif artrit, ostaoartrit, fibromiyalji, tendinit, yumuşak doku 

anomalileri, hipotiriodizm, nöropatik arğsı, metbolik kemik hastalıkları vedepresyondur (1-3). 

Hastada arrit varlığı öntanıyı olabildiğinde kolaylaştırmaktadır. Sivovit semptom ve bulguları 

olan hastalarda ileri değerlendirme poliartrite neden hastalıklarla sınırlıdır. Fizik muayende 

artrit yokluğu durumunda eklem dışı ağrı nedenlerine odaklanılmalıdır.  

Poliartrit nedenleri genellikle kronik hastalıklar olmasına rağmen inflaamatuvar artrite neden 

olana z sayıda hastalık bulunmaktadır. Bir yıldan az süredir devam eden sinovit ile polikliniğe 

başvuran 200’den fazla hastanın değerlendirildiği bir çalışmada hastaların %60’ında başvuru 

sırasında veya takip eden yıl içerisinde romatoid artrit veya spondiloartropati teşhisi 

konmuştur (4). Sınıflandırılamayan hastalar için prognoz daha iyi seyretmekte, hastaların 

yaklaşık yarısı remisyona girmekte ve bir yıllık takipte herhangi bir farmakolojik tedavi 

gerekmektedir.  Bu yazı yetişkinlerde poliartriküler eklem ağrısına yaklaşımı ele almaktadır.  

2. ÖYKÜ 

Öyküde elde edilen bilgiler nadiren belirli bir tanıya götürmek için yeterli olsa da makul 

seçeneklerde önemli ölçüde azalmaya izin vermektedir. Örneğin, yerdeğiştiren artrit ve atesş 

ile başlayan akut bbir hasta kliniği, akut romatizmal ateş, gonore enfeksiyonu ve viral artriti 

düşündürmektedir.  

KAS-İSKELET SİSTEMİ İLE İLGİLİ ACİL DURUMLAR 

Poliartriküler ağrının değerlendirilmesi, olası kas-iskelet sistemi acillerini dışlayarak başlar. 

Bu koşullar genellikle akut bir olay olarak başlar ve daha yaygın olarak monoartriküler veya 

oligoartriküler ağrı il ilişkilidir. Ancak bu acil durumların bir kısmı poliartriküler ağrılı 

hastalarda görülebilmekte ve doğru teşhisin konulmaması hastaya kalıcı zararlar 
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verebilmektedir. Hasta öyküsünde eşlik edebilecek olası bulgular ve ilişkili olabilecek 

durumlar şöyledir(2):  

 

 Isı ve şiş eklemler enfeksiyona neden olabilir. 

 Konstitüsyonel semptomlar (ateş, kilo kaybı, halsizlik) spesifik değildir ancak 

enfeksiyon veya sepsis şüphesini arttırır.  

 Fiziksel bulgulardan beklenenden daha fazla eklem ağrısı kompartman 

sendromunun bir belirtisi olabilir. 

 Nöropatik ağrı, uyuşukluk veya parestezi, akut miyelopati, radikülopati veya 

nöropatiyi düşündürebilmektedir. 

 

EKLEM BULGULARI 

Ağrının şiddeti, başlangıç zamanı, arttıran veya azaktan faktörler ve süre dahil olmak üzeere 

eklem ağrısının karakterinin ayrıntılı geçmişini elde etmek önemlidir.  

Ağrının şiddeti, kas-iskelet sistemini nörolojik nedenlerden ayırmada faydalı olabilir. Hasta 

ağrını “yanma” şeklinde tarif ediyorsa öncelikle nörolojik nedenler incelenmelidir. Nöropatik 

ağrının tipik özelliği ağrının devamlı ve sabit olması, geceleri yoğunlaşması ve hareketle 

ilgisinin olmamasıdır.  Ayrıca aynı hasta birden fazla türde ağrı yaşayabilir. Örneğin, 

romatoid artritli hastalarda sıklıkla karpal tünel sendromuna bağlı olarak nöropatik ağrı da 

görülebilir. 

Artritin iki ana kategorisi olan inflamatuvar ve non inflamatuvar karakterde eklem ağrısı 

karakterne ve dağılımına göre ayırt edilebilir. İnflamatuvar artrit ile semptomlar 

hareketsizlikle kötüleşme eğilimindedir. Bu da tipik olarak inflamatuvar artrite eşlik eden 

tipik sabah tutukluğu olarak tanımlanır. Bunun yanında, en yaygın inflamatuvar olmayan artrit 

tipi olan osteoartrit ağrısı, genellikle hareket ve ağırlık taşıma ile artar ve istirhat ile azalır. 

Romatoid artritte eklem tutulumu genellikle simetriktir. Fajat ostaoartritte özellikle büyük 

eklemlerde asimetri sık görülür.  

Altı haftadan kısa süre görülen sinovit, viral bir artriti veya sistemik romatizmal hastalığı 

düşündürür iken 6 haftadan uzun süren sistemik romatizmal hastalık lehine yorumlanmalıdır.  

İLİŞKİLİ SEMPTOMLAR 

Ekstrasellüler semptomların varlığı ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir. Kas zayıflığı nörolojik 

veya miyopatik bir hastalığı düşündürür. Ayrıca sistemik romatizmal hastalıkları olan 

hatalarda sistemik tutulum belirtileri ve semptomları yaygındır. Ateş, gece terlemeleri ve kilo 

kaybı da sistemik hastalık varlığında görülmektedir. 

ÖYKÜDEN İPUÇLARI 

Hasta öyküsünde hastanın tıbbi geçmişi, aile öyküsü ve sistemik inceleme detaylarına 

odaklanılmalıdır. Fonksiyonel kapasite, hastanın günlükk hayattaki olağan işlerini 

gerçekleştirme becerisini sağlar. Fonksiyonel durumdaki değişiklikler depresyon ve anksiyete 

bozuklukarı fonksiyonel kapasitede kayba yol açabilmektedir. Semptomatik geçmiş bir eklem 

travması, kırık veya cerrahi girişim geçmişi, ağrının nedenini belirlemede yardımcı olabilir. 

Hastanın enfeksiyon öyküsü (viral hepatit maruziyeti) viral artralji tanısını düşündürebilir. 

Kenelere maruz kalma Lyme hastalığını  enfeksiyonunu düşündürebilir.  Kullanılan ilaçlara 

bağlı olarak ilaca bağlı luğus veya immün kontrol noktası inhibitörü kullanımına bağlı olarak 

inflamatuvar poliartrit gibi spsifik bir tanıya yol açabilir (5).   

3. FİZİK MUAYENE BULGULARI 

Detaylı bir öyküden sonra ayrıcı tanıyı daraltmak için fizik muayeneden faydalanılır. Örneğin, 

akut alt ekstremite ağrısının birçok nedeni olabilir. Bunun yanında ağırlık taşoyamama ile 

sonuçlanan ağrı durumunda veya ilgili eklemin üstünde görülen yumuşak doku şişmesi ve 

diğer inflamasyon belirtileri ile ilişkili olduğunda septik artir, kristal kaynaklı artrit veya 

kırıktan süphelenilmelidir.  

411

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Fizik muayenenin önemli bir amacı, sinovitin varlığını veya yokluğunu saptamaktır (2). 

Sinoviti tespit etmek, inflamatuvar artrit veya sistemik romatizmal hastalık olasılığını önemli 

ölçüde arttırır. Sinovitin ayırt edici özellikleri yumuşak doku şişliği, eklem üzerinde ısı artışı, 

palpasyonda eklem hattı hassasiyeti, eklem efüzyonu ve kareket kaybıdır.  

Korunmuş pasif hareket açıklığı ile azaltılmış aktif hareket açıklığı, bursit, tendinit veya kas 

yaralanması gibi yumuşak doku bozukluklarını düşündürür. Hem aktf hem de pasif hareket 

açıklıı azalmışsa, yumuşak doku kontraktürü, inflamatuvar veya inflamatuvar olmayan eklem 

hastalıı veya eklemde yapısal anormalliği düşündürmelidir.  

GENEL MUAYENE 

Genel muayeneye ilişkin bulgular sistemik bir durumu düşündürebilir. Bu bulgular arasında 

lenfadenopati, parotis düyümesi, oral ülerasyonlar, kalp üfürümleri, perikardiyal veya plevral 

sürtünme sesleri veya interstisyel akciğer hastalığına bağlı ince inspiratubar raller bulunur. 

Ateşe aşağıda verilen durumların eşlik etmesi enfeksiyon ve romatizmal hastalığı 

düşündürmelidir: 

 Bulaşıcı artrit 

 Postenfeksiyon veya reaktif artrit 

 Still hastalığı, vaskülit veya sistemik lupus eritematosuz gibi sistemik 

romatizmal hastalık 

 Kristal kaynaklı artrit 

 Kanser, sarkidoz ve mukokütanöz bozukluklar gibi diğer hastalıklar. 

 

4. LABORATUVAR TESTLERİ 

Laboratuvar tesleri her zaman tanı koyak için gerekli değildir. Bunun yanında fiziksrl bulgusu 

olmayan artralji ve miyaljisi olan hastalarda, semptomları yönetmek ve hastayı birkaç hafta 

boyunca hastayı dikkatle izleyerek takip etmek bir çok testten daha faydalı olabilmektedir. 

Travmatik bir bulgu tanımlandığında laboratuvar testler de önemini kaybetmektedir (2).  

ERİTROSİT SEDİMANTASYON HIZI ve C-REAKTİF PROTEİN 

Eritrosit sedimantasyon hızı (ESR) ve C-reaktif protein (CRP) gibi spesifik olmayan 

inflamasyon göstergeleri, inflamatuvar ve inflamatuvar olmayan durumları ayırt etmede 

yardımcı olabilir. Ancak bu testler hiçbir zaman tanısal değildir ve çok çeşitli enfeksiyöz, 

malign, romaizmal ve diğer hastalıklarda anorma olabilir (6). CRP, akut faz yanıtında 

ESR’den bazen daha güvenilir bir göstergedir çünkü ESR anormal kırmızı kan hücresi 

morfolojisi ve bazı başka faktörlerden etkilenebilmektedir (6).  

ANTİKOR TESTLERİ 

Antikor testleri, A grubu streptekok, parvovirüs, hepatit B ve C gibi virüslere maruziyeti 

belirleyebilir. Ek olarak, belirli antikorlar sınırlı bir hastalık grubuyla ilişkilidir ve romatizmal 

hastalığın klinik şüphesine tanısal özgünlük katabilir. Bu antikor testleri rutin olarak 

istenmemeli ancak klinik şüphenin olduğu vakalar için saklanmalıdır (7).  

ANTİNÜKLEER ANTİKOR 

Antinükleer antikor (ANA) testi,sistemik lupus eritematozus (SLE) için yüksek duyarlılığa 

ancak düşük özgüllüğe sahiptir. Bu nedenle, başka bir neden belirgin olmadığı sürece, negatif 

test aslında SLE tanısını ekarte ettiğinden poliartritli hastalarda ANA bakmak genellikle 

uygungur. Bunu yanında sağlıklı bireylerde de olduğu gibi birçok romatizmal ve romatizmal 

olmayan hastalıkta ANA pozitifliği saptanabilir. Bu nedenle SLE’nin klinik özellikleri çok az 

olan veya hiç olmayan bir hastanın, pozitif ANA varlığında bile hastalığa sahip olması olası 

değildir. ANA titresi ne kadar yüksekse, hastanın SLE veya başka bir ANA ile ilişkili 

hastalığa sahip olma olasılığı o kaar yüksektir (2).  

ROMATOİD ARTRİT 

İnflamatuvar artrit belirti veya semptomları nedeniyle romatoid artritten şüphelenildiğinde 

romatoif faktör istenmelidir. Ayrıca bu tstin sınırlı değeri bulunmaktadır (8). Romatoid artritli 
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hastaların yaklaşık üçte biri, klinik seeyirleri boyunca seronegatif kalabilmektedir (8). Bu test 

inflamatuvar veya enfeksiyöz hastalıkları (SLE, infektif endokardit, vaskülit, viral enfeksiyon 

vb.) olan hastalarda pozitif olabilir. Yüksek romatoid faktör titreleri, romatoid artrit teşhisi 

için daha iyi bir prediktif değere sahiptir ve aynı zamanda kötü prognozla ilişkilidir.  

SİTRÜLİNİZE PEPTİDLERE KARŞI ANTİKORLAR 

Anti-sitrüline peptid/protein antikrları (ACPA), romatoid artritli hastalarda sıklıkla bulunur. 

Anti-siklik sitrüline peptid (anti-CCP) antikor testi ile saptanan ACPAi romatoid artrit teşhisi 

için romatoid faktörden daha spesifiktir ve erozif hastalığı daha etkili bir şekilde 

öngörebilmektedir (9,10). 

SERUM ÜRİK ASİT KONSANTRASYONU 

Serum ürik asit seviyeleri gutta genellikle yükselir ancak asemptomatik hiperürisemi genel 

popülasyonda yüksek prevelansa sahip olduğundan, hiperürisemi bugusunun tanısal değeri 

çok azdır. Ek olarak, poliartriküler tutulumu olan hastalar da dahil olmak üzere, gut atağı 

sırasında normal ürik asit seviyekeri oldukça sık görülür (11,12). Normal referans aralığının 

alt sınırının altında bir ürik asit seviyesinin bulunması, gut tanısını güçleştirmektedir. 

SİNOVYAL SIVI ANALİZİ 

Bakteriyel enfeksiyonlu veya kristal kaynaklı sinovitli hastalarda tanısal olabilmektedir. 

Sinovyal sıvı analizi, inflamatuvar veya ,nflamatuvar olmayan bir kategoride sınıflandırmaya 

izin vermek veya hemartozu tanımlamak için de değerlidir. Amerikan Romatoloji Koleji 

(ACR) klinik kılavuzarı, yerleşik artritin akut alevlenmesi olan ateşli hastada sinovyal sıvı 

analizinin yapılmasını önerirken, bu tür özellikli testler öykü, fizik muayene ve standart 

laboratuvar tstlerinden sonra tanı kesinleştirilemiyorsa önceden romatizmal hastalığı olan 

veya olmayan hastalr için önerilebilir (2). Bu yöntem özellikle kristal kaynaklı artrit veya 

septik artritten şüphelenildiğinde önemlidir.   

Köküsit hücre sayımı, kültürler, gram boyama ve polarize ışık  mikroskobu en değerli 

yöntemlerdir (2,12). İnflamatuvar olmayan sıvılarda genellikle 2000’den az lökosit 

hücresi/mm
3 

ve %75’ten daha az polimorfonükleer lökosit bulunur (12). ACR kılavuzları, 

özellikle ateşli bir hastada açıklanamayan inflamatuvar sıvının aksi kanıtlanana kadar enfekte 

olduğunun varsayılması gerektiğini önermektedir.  

GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ 

Radyolojik görüntüleme testleri maliyetlidir ve poliartriküler ağrının değerlendirilmesinde 

rutin olarak gerekli değildir. Yararlı olsa bile, etkilenen tüm eklemlerin radyografilerini almak 

nadiren gereklidir. Ayırıcı tanıda en yüksek verime sahip eklemler görüntüleme için 

seçilmelidir.  

Akut koşullarda, radyografiler genellikle tanısal özgünlükten yoksundur ve genellikle yeni 

başlangıçlı romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus, gut, tendinit veya bursit olan hastalar 

için yararlı değildir. Ancak bazı akut durumlarda düz grafiler faydalı olabilir. Bunun yanında 

sakroiliyak eklem anormallikleri ankilozan spondilitte en erken radyolojik bulgudur ve 

periferik poliarritin nedeni olarak seronegatif spoondiloartropatiyi düşündür. Manyetik 

rezonans görüntüleme, erken sakroiliyak eklem anormalliklerini saptamada düz film 

radyografiden daha duyarlıdır.   

DOKU BİYOPSİSİ 

Nadir durumlarda poliartiküler ağrılı bir hastada doğru tanı için doku biyopsisi gerekmektedir. 

Örnek olarak, sinovyal biyopsi, tüberküloz, mantar enfeksiyonu ve sarkoidoz tanısında faydalı 

olabilir. Diğer dokuların biyopsisi, romatoid nodüller, Whipple hastalığı, vaskülit ve 

hemokromatozis varlığının belirlenmesine yardımcı olabilmektedir. 

5. SONUÇ 

Romatizmal hastalıkların tanısında öncelikle detaylı bir öykü alınması sonucunda elde edilen 

ön tanıları daraltmak ve desteklemek için ayrıntılı fizik muayene yapılmalıdır. İhtiyaç halinde 
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ön tanının doğrulanması ve kesin tanı için ileri testler olan biyokimyasal veya radyolojik 

testlerden faydalanılabilir. 
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ÖZET 

Dünyanın varoluşundan beri sismik yönden aktif bulunan bölgelerde depremin ardışık olarak 

oluştuğu ve bunun sonucunda milyonlarca insanın ve mühendislik yapılarının etkilendiği 

bilinmektedir. Depremin ne zaman meydana geleceği bilinemediği gibi nerede ve hangi 

büyüklükte gerçekleşeceği de tahmin edilememektedir. Deprem ve depreme maruz kalacak 

mühendislik yapılarının dinamik davranışları hakkında bilgiler arttıkça muhtemel can ve mal 

kayıpları önlenebilmekte ve yapıların yapısal davranış yönünden güvenilirliği 

artırılabilmektedir. 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Kocaeli Depreminde Yalova İli 

sınırları içerisinde 8585 adet orta hasarlı ve 9570 adet ağır hasarlı bina tespit edilmiştir. Hasar 

gören binalar arasında 13 adet ağır hasarlı (yıktırılmış), 55 adet orta hasarlı (güçlendirilmiş) 

ve 18 adet az hasarlı (onarılmış) kamu kurum ve kuruluş binaları bulunmaktadır. Bunun 

neticesinde ise Yalova genelinde toplam 2504 insan yaşamını kaybetmiştir. Bilimsel 

araştırmalar ve geçmişe dönük değerlendirmeler sismik aktivite alanı içerisinde yer alan 

Yalova’nın yeni yer hareketlerine maruz kalabileceğini ortaya koymaktadır. Kocaeli depremi 

sonrasında hafif ve orta hasarlı binaların o tarihte yürürlükte olan 1998 deprem yönetmeliğine 

göre güçlendirildiği bilinmektedir. Fakat 1998 deprem yönetmeliğinde bina değerlendirme ve 

güçlendirmesine dair bir bölüm yer almamaktadır. Bu nedenle o dönemde yapılan 

güçlendirmelerin mühendislik bilgi ve tecrübelerine dayanılarak yetersiz denetim koşulları 

altında yapılmıştır. Bu çalışmada, Yalova ili özelinde 1999 depremine maruz kalmış ve belirli 

bir mevzuata bağlı kalmadan güçlendirilmiş binaların “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-

2018” koşullarına göre performans analizleri gerçekleştirilecektir. Mevcut uygulama projeleri 

üzerinden malzeme ve yapısal elemanlarına dair bilgileri elde edilen örnek yapıların 

güçlendirme öncesi ve güçlendirme sonrası yapısal performansları değerlendirilecektir. 

Yalova ilinin de içerisinde yer aldığı Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde oluşan depremlerin 

bir benzeşimi olan yer hareketi kayıtları altında tüm binaların dinamik analizi 

gerçekleştirilerek yapılan güçlendirmelerin etkinliği ortaya konacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Güçlendirilmiş Bina, Deprem Performansı, Dinamik Analiz  
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ABSTRACT 

It is known that earthquakes occur sequentially in regions that are seismically active since the 

existence of the world, and as a result, millions of people and engineering structures are 

affected. The occurrence of the earthquake cannot be known, and it is not possible to predict 

where and in what magnitude it will occur. As the knowledge about the dynamic behavior of 

engineering structures under earthquakes that will be exposed to earthquakes increases, 

possible loss of life and property can be prevented, and the reliability of the structures can be 

increased. 8585 medium-damaged and 9570 heavily damaged buildings were identified within 

the borders of Yalova Province after the Kocaeli Earthquake on August 17, 1999. Among the 

damaged buildings, there are 13 heavily damaged (demolished), 55 moderately damaged 

(strengthened) and 18 slightly damaged (retrofitted) public institution and organization 

buildings. As a result of this, a total of 2504 people lost their lives in Yalova. Scientific 

researches and retrospective evaluations reveal that Yalova, which is located in the seismic 

activity area, may be exposed to new ground movements. It is known that after the Kocaeli 

earthquake, buildings with slight and medium damage were strengthened according to the 

1998 Earthquake Code in force during 1999. However, there is any section on building 

evaluation and strengthening in the 1998 Earthquake Code. For this reason, the strengthening 

of the buildings was made under insufficient inspection based on engineering knowledge and 

experience. In this study, performance analyzes of buildings that were exposed to the 1999 

earthquake in Yalova province and strengthened without being bound by any code 

requirement will be carried out according to the conditions of the “Turkish Building 

Earthquake Code-2018”. Structural performances of the selected buildings, of which 

information on materials and structural elements are obtained through existing application 

projects, will be evaluated before and after strengthening. Dynamic analysis of all buildings 

will be performed under ground motion records, which is a simulation of earthquakes 

occurring on the North Anatolian Fault Line, in which Yalova is located, and the effectiveness 

of the strengthening will be revealed. 

Keywords: Strengthening Buildings, Seismic Performance, Dynamic Analysis  
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ÖZET 
Kobalt esaslı alaşımlar, endüstride, uçak motorlarından, nükleer endüstride yatak 

uygulamaları olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Mükemmel implant cihazlarına ve 

biyo malzemelere kadar, yüksek sıcaklık mukavemeti ve yüksek korozyon direnci nedeniyle 

farklı uygulamalar için kullanılmıştır.  

Ayrıca ortopedik implantlar için biyomalzemeler olarak, özellikle 

yapay kalça ve diz eklemlerinde ve yüksek biyouyumlulukları, aşınma ve korozyon 

direncinden dolayı çoğu diş protezlerinin altyapısı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek 

çok araştırmacı, döküm tekniği ile CoCrMo alaşımının üretimi ile ilgili çalışmalar 

yapmışlardır. Bununla birlikte, kaba tanecik boyutu, tek tip olmayan mikroyapısal ayrışma ve 

ayrıca daha düşük gerilme ve yorulma mukavemeti gibi dökümle ilgili farklı sınırlamalar 

ilişkilendirilmiştir. Toz metalürjisi geleneksel yöntemlere kıyasla üstün mekanik ve kimyasal 

özellikler sergilemektedir. Toz metalürjisinin diğer yöntemlere göre avantajlarından biri, Toz 

metalürjisi numunelerin daha iyi dağıtılmasının mümkün olduğu mikroyapı üzerinde daha iyi 

kontrole sahip olmasıdır. Bu çalışmada literatür araştırmaları sonucu, toz metalurjisi ile 

karbon nanotüp (CNT) takviyeli CoCrMo kompozitlerinin üretilebilirliği ile ilgili bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu amaçla, yapacağımız çalışma literatürdeki bu boşluğu 

doldurmak ve ilgili alaşımı geliştirmek olacaktır. Bu çalışmada hacimce % 1 oranında CNT, 

CoCrMo alaşım matrisine eklenmiştir. CNT’nin matris içinde homojen dağılımını sağlamak 

için alkol içerisinde ultrasonik banyo kullanılarak çözündürülmüştür. Daha sonra matris 

içeresine eklenip, bilyalı öğütücüde karıştırılmıştır. Sonra karışım soğuk olarak hidrolik preste 

preslenmiştir. Daha sonra pelletler atmosfer kontrollü fırında 1300°C’de 2 saat sinterlenmiştir. 

CNT’nin matris içinde nispeten homojen dağıldığı mikroyapı incelemelerinde tespit 

edilmiştir. CNT’nin sertlikte artış, yoğunlukta ise azalmaya sebep olduğu sonuçlardan elde 

edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: CoCrMo, toz metalürjisi, CNT. 

 

ABSTRACT 
Cobalt based alloys are widely used in industry, aircraft engines, nuclear industry as bearing 

applications. It has been used for different applications due to its high temperature strength 

and high corrosion resistance, from excellent implant devices to biomaterials. They are also 

widely used as biomaterials for orthopedic implants, especially in artificial hip and knee 

joints, and as the infrastructure of most dental prostheses due to their high biocompatibility, 

wear and corrosion resistance. Many researchers have conducted studies on the production of 

CoCrMo alloy by casting technique. However, different limitations with casting have been 

associated, such as coarse grain size, non-uniform microstructural weathering, as well as 
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lower tensile and fatigue strength. Powder metallurgy exhibits superior mechanical and 

chemical properties compared to conventional methods. One of the advantages of powder 

metallurgy over other methods is that powder metallurgy has better control over the 

microstructure where better dispersion of samples is possible. In this study, as a result of 

literature research, no study was found on the manufacturability of carbon nanotube (CNT) 

reinforced CoCrMo composites by powder metallurgy. For this purpose, our work will be to 

fill this gap in the literature and to develop the related alloy. In this study, 1% by volume of 

CNT was added to the CoCrMo alloy matrix. To ensure homogeneous distribution of CNT in 

the matrix, it was dissolved in alcohol using an ultrasonic bath. It was then added to the 

matrix and mixed in a ball mill. The mixture was then cold pressed in a hydraulic press. 

Afterwards, the pellets were sintered in an atmosphere-controlled oven at 1300°C for 2 hours. 

It was determined in the microstructure examinations that the CNT was relatively 

homogeneously dispersed in the matrix. It was obtained from the results that CNT caused an 

increase in hardness and a decrease in density. 

Keywords: CoCrMo, powder metallurgy, CNT. 

 

1. INTRODUCTİON  

Cobalt matrix composite alloy are remarkable superalloys, which has a wide range of 

applications in high-temperature wear and represent some essential parts in this field (Cui et 

al., 2019a). Generally, cobalt alloys are extensively used as biomedical and dental alloys, 

especially for fabricating of prosthetic implants. the high solubility of the alloying element in 

the solid solution γ phase is the most important characteristic forming the structure of these 

alloys(Lachowicz et al., 2010) . The carbon component can create different types of carbides 

in the matrix due to carbon content, metal part, and fabricated way, including M7C3, M2C, 

M6C, etc. (M is the metal part). depending on the carbon concentration, the cobalt alloys are 

split into various commercial grades. The phase,  size, and content of carbides clearly affect 

the   mechanical and microstructure properties of cobalt alloys (Hassim et al., 2019).  

The unique characterization of carbon nanotubes (CNTs) as high strength or stiffest materials 

in composite materials is still an effective motivation for research in this field (Yakobson & 

Avouris, n.d.). CNT is a graphene sheet rolled into a cylinder, the nanoscale diameter of 

CNTs has a significant effect on the mechanical properties in comparison with the normal 

micron scale of graphitic fibres (Salvetat et al., 1999). many research reported that the 

MWCNTs with a high-aspect-ratio structure can have an influential favourable influence on 

the reinforcement of the metal-based composite (Lin et al., 2023). Utilizing carbon nanotubes 

(CNTs) in general, to enhance the mechanical properties of materials by grain refinement is 

one of the current interesting research areas(Li et al., 2014) . this is related to two facts, CNTs 

can refine grains by rising the influential cores for heterogeneous nucleation during pinning 

and welding at grain boundaries to impede grain evolution during solidification (Faria et al., 

2020). other, the CNTs can be implanted into the matrix because of the large aspect ratio, 

which can make the crack propagation restrict and enhance material elasticity during 

deformation (Gao et al., 2023; Nurazzi et al., 2021). 

The powder metallurgy PM technique is a technique that is utilized to manufacture alloys 

from metal powders by blending and pressing and has the ability to simulate an alloy from 

dissimilar metal powders. PM has the benefit of creating components with improved chemical 

and microstructure homogenous (Balog et al., 2016). Among the many methods of the PM 

approach where press and sintering are the most uncomplicated and most economic (Balog et 

al., 2019). 

In this work, 325 mesh of Co, Cr, and Mo powders were used as matrix and multi-walled 

carbon nanotube (MWCNTs) powder as reinforcement material. PM method was utilized to 
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produce two groups of alloys through mixing and cold press then sintering. examination of 

microstructure, hardness, and physical properties was performed for all alloys. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Two groups of CoCrMo matrix base alloys were produced employing the powders metallurgy 

method, Co, Cr, and Mo powders with <95% purity, and 325 mesh (Figures 1) were mixed 

using a blending ball machine type RETSCH P100. CoCrMo/CNT alloys were also 

manufactured by combining the CoCrMo mixed powder with 1%wt. of CNT pow with <95% 

purity. To ensure the optimum distribution of CNT, an ultrasonic mixing process was also 

involved previous the ball milling process. The mixed powders (Figure 2) were pressed with 

cold pressing using (SPECAC GS15011 hydraulic press) apparatus. Then the green samples 

underwent the sintering process by using a furnace with an Aragon atmosphere 

(PROTHERM) device to achieve the ready-to-test alloys. Alloys concentrations and process 

parameters are shown in Table 1 and the process schematic shown in Figure 3. As received 

plain powders were examined using scanning electron microscopy SEM (FEI QUANTA 250 

FEG). The fabricated alloys were prepared through the abrasion and polishing process, 

moreover, the Etching process was achieved using Kroll solution in order to investigate the 

microstructure. Microstructure investigation was performed using an optical microscope 

(OLYMPUS GX41 microscopy). And Vickers-Micro hardness (SHIMADZU HMV-G21) 

device was used to calculate the hardness of produced alloys and examined the influence of 

CNT on hardness values. The density of alloys was calculated according to Archimedes’ 

principle according to ASTM B962-08 standers as in Equation 1. All trials and tests procedure 

was performed at the laboratories of Kastamonu University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

c 

b 

Figure 1 EDS and SEM analysis of row powders (a) Co (b) Cr and (c) Mo, 

powders 

419

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 CoCrMo/CNT mixed powder 

 

ρr (g/m3) =  ρ_s/ρ_th            (1) 

Where; 

ρr = Relative density, 

ρs = Sintered samples density,  

ρth = Theriacal density 

 

 Table 1 samples portions and process parameters 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Microstructure and EDS analysis of Sintered Alloys 

The micrograph images of CoCrMo and for CoCrMo/CNT are shown in Figure 5 a and b, and 

Figure 4 a and b gives the EDS analysis of produced alloys. The microstructural investigation 

by optical microscopy of CoCrMo and CoCrMo/CNT revealed a dendritic pattern and the 

existence of grain boundary and interdimeric elements and this met with other literature 

(Rosenthal et al., 2010). The micrograph images show there are no holes or crack which mean 

that the alloys are compact. The whole elements of the composite are distributed uniformly in 

the matrix, according to EDS analysis for CoCrMo alloy all three Co, Cr, and Mo composite 

elements are present in the final sintered alloy, while the EDS analysis of CoCrMo/CNT 

detects the presence of C as well as Co, Cr, and Mo. Micrograph images of two alloys also 

illustrate of forming three phases in CoCrMo alloy, the light gray areas are the Mo region, and 

the darker regions are Cr, distributed in the Co matrix (Cui et al., 2019b). Moreover, the 

micrograph image of CoCrMo/CNT showed the distribution of the carbide in the Co matrix 

along with Cr and Mo phases. 

 

 

Figure 3 process schema shape of preparing CoCrMo alloys with and without 

CENTs 

b a 
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3.2 Relative Density 

The measured density of alloys with and without CNT is shown in Figure 6. the inclusion of 

CNT as reinforcement in the CoCrMo matrix led to a decreasing the density as can be 

observed. This is mostly due to the existence of low density CNTs in matrix led to contribute 

of showing a lower density value. 

 

 
 

 

3.3 Microhardness 

It is well understood that hardness is the resistance shown by any substance to plastic 

deformation by an indenter. The hardness of any mater is directly affected by the 

microstructure, particularly in the presence of a nanomaterial as enforcement in the matrix 

where the kind of reinforcing phase, dispersion, size, and form recreate a very influential 

function.  

The hardness values of CoCrMo and CoCrMo/CNT shown in Figure 7, the hardness increase 

significantly with the inclusion of CNT as reinforcement in the matrix, Basically, this can be 

related to the carbide particles in the lattice, and these particles are harder than other phases, 

and the main restrain of localized deformation during the hardness examination is due to the 
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Figure 4 EDS anlysis of (a) CoCrMo alloys, (b) CoCrMo/CNT, alloys 

Figure 5 Density of CoCrMo and CoCrMo/CNT alloys 
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presence of the harder phases in the matrix. as well as, CNTs, and like other strengthens 

fortify the matrix by creating a mass dislocation during cooling due to dissimilarity of thermal 

expansion coefficients between the CNT and the matrix (Koppad et al., 2013) Likewise, 

unparallel strains will be constituted among the matrix and the reinforcement particles that 

limit the dislocation motion and conduct to improve the hardness of the alloy (Koti et al., 

2018). 

  

 
 

 

4. CONCLUSION 

In this study, two groups of composite CoCrMo base alloy plain and with 1%wt. of MWCNT 

as reinforcement were fabricated employing a powder technology method. Microstructure, 

and the influence of CNTs particles on relative density, and hardness were investigated. The 

main outcomes of this study are as follows: 

 SEM and EDS analysis of powders show that MWCNTs mixed and distributed well in 

the mixed powder. 

 Optical micrographs show the boundaries and the grain boundaries, as well as, Co and 

Cr phases distributed well in the Co matrix, in addition, the alloy that contains CNTs 

as reinforcement shows the MWCNTS distributed around the grain boundary, 

furthermore,  

 The relative density is affected by adding MWCNTs, the plain CoCrMo alloy was a 

higher density than the alloy that contain MWCNTs. 

 The Vickers microhardness test investigation shows MWCNTs effect on hardness, the 

hardness value was higher for an alloy with 1% MWCNTs. 
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ABSTRACT 
Many natural phenomena can be characterized and described through chaos theory. These can 

be found in meteorology, solar system, in the heart and brain of living beings, etc. Chaos is 

well known by having unpredictable behavior. However, it is often described mathematically 

as a function of sensitivity to initial conditions. Even when chaotic systems are viewed as 

attractors in state space, their behavior is often difficult to determine. 3-D chaotic systems can 

be described mathematically by differential equations. There are representative examples of 

3-D chaotic systems, such as Lorenz, Sprott, Chen, Rössler, etc. Recent trends in Rössler 

systems have led to more and more studies showing the benefits of chaotic functions. Chaotic 

Rössler systems have proven to have great potential for technical and medical applications. 

Some important implementations of the Rössler system are ultra-fast signal processing, 

remote sensing images, conversion of biological DNA sequences, etc. Microwave sensing, 

all-optical codification, probabilistic, telecom, artificial intelligence, and quantum functions 

and other related applications are all based on chaos. Human cells exposed with a laser 

system, absorb radiation and they are affected by temperature and can reach the ablation 

threshold in the surrounding medium. Chaotic attractors have been extensively occupied for 

monitoring living cells, such as cell distribution, characterization of cell membranes, and 

classification of interactions between cells. In this direction, this work has been devoted to 

evaluating the evolution in chaotic attractors governed by differential equations 

experimentally executed by laser and electronical signals, these chaotic attractors, are 

monitoring human cells during a laser irradiation process. Simplicity in the use and treatment 

of chaotic systems allow us to propose a basis for future research based on chaos and generate 

a technique with the purpose of monitoring cancer cells biological conditions. 

Keywords: Chaos theory, Chaotic attractors, Instrumentation, Human Cancer cells. 
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ABSTRACT 

Statistics and figures in the last three decades show an increase in the cultivation and 

production of transgenic crops in the world. Cultivation of these crops has brought many 

benefits to various groups, including food security and environmental benefits. In spite of 

these benefits, there are risks from various aspects towards these products, which has made it 

difficult for consumers to accept these products. Moral, health and environmental risk are 

among these risks. Studies show that the people of most countries have not fully accepted 

transgenic products and have a negative attitude towards these products. This study has used 

the behavioral economics method to show its effect on the preferences of Iranians living in 

Mashhad for transgenic foods. Since GM corn oil is available in the country and consumers 

can buy it, it was chosen as the studied product. Finally, 550 people were considered as the 

statistical population of this research. The results of this study regarding personality 

characteristics show that consumers generally have a low level of information about 

transgenic products and mostly received negative information. In measuring the level of 

knowledge, they answered slightly more than half of the questions correctly on average. 

Therefore, proper information is recommended in this matter. 

Keywords: consumer, transgenic, food, information 
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ÖZET 
Her bir milletin kendi ulusal-ahlaki değerleri vardır. Azerbaycan halkı da büyük ahlaki 

değerlere sahiptir, halkımızın çok zengin folklor örnekleri vardır. Şu örnekler sırasında 

günümüze kadar ulaşan atasözleri söz konumuz. Halkımıza mahsus bir çok ulusal ve ahlaki 

değerler atasözlerinde yansıtılmaktadır. Konuşma dilinde, deyimleri daha canlı ve etkili 

bulmak, fikri zenginleştirmek için atasözleri kullanılır. M.Gorky “En büyük hikmet, 

kelimelerin sadeliğindedir” söylemiş. Atasözleri genellikle kısadır -1, en fazla iki cümleden 

oluşur, fakat kitaplarla dolu duygu ve düşünce kapsar. Mesela ağacım elimden düşmüş, 

ağzından kan iyi gelir; zaman para değil, geri dönmez. 

Atasözleri en eski folklor – halk biçimidir. “Şu nedenle, atasözleri insanların yaşam ve 

tarihinin tüm aşamalarının izlerini taşır”. Öğüt, nasihat, öğretici tarzlı değimler hep kütlelerin 

dilinde bulunmuş, eskik olmamış, nitekim kulağı yormaz, hoş geler, hatta çoğu hazır 

kalplaşmış ve hafife alınmaz. Atasözleri şu özelliklerle insanlara yardımcı olur, hep kullanmış 

oldukları iyi bir tarzda bulunur, bu nedenle belki çok daha zengin bir kitle imgesi kazanmıştır 

(1.5). Mesela, adın çek kulağını bur (dartmak anlamında). Diğer değimler gibi her bir atasözü 

yalnızca maddi dünyada ve evrensel hayatta oluşan benzer olayların bir işaretidir. 

Atasözlerinde halkın mücadelesi, duygu ve ilişkileri yansıtmaktadır. Şu değimler sadece 

insanların bakış açısına ve düşüncelerine bir örnek değil de, aynı zamanda her tür tarihsel 

belgedir. Mesela, yaz ekinci, kış dilenci. aç ayıyla cahil ağaya qulluq eləmə (hizmet etme); 

Koxanı gör,kəndi çap (Köyü yak). 

Şunu ekleyelim ki, Türk dillerinde günümüzde rastladığımız bazı atasözleri Azerice’deki 

atasözlerinin tam aynısı. Bu değimlerin aynı kökten geldiğini söyleyebiliriz: 

 

Türkiye Türkçesinde   Azerbayca Türkçesinde 

Akıl yaşta değil,baştadır.                      Ağıl yaşda deyil,başdadır. 

Ananın basdığı yavru incimez.              Ananın qarğışı övladı tutmaz. 

 

Sonuçta ulusal liderimiz Haydar Aliyev'in böyle bir müdrik değimi hatırlayalım: “Ulusal ve 

ahlaki değerleri olmayan bir millet, gerçek bir millet, gerçek bir ulus olamaz”.  

Anahtar Kelimeler: Atasözleri, Azerbaycan Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Halk Düşüncesi, 

Ulusal Değerler.  

 

ABSTRACT 

Every nation has its own specific national-moral values. Azerbaijan people also has a great 

number of national-moral values. Our nation has rich folklore samples. I would like to speak 

about one of them -  proverbs which are very actual these days. Some specific features which 

belong to our nation were reflected in proverbs. The proverbs are used for enlarging the 
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notions, being the phrases lively and effectively. M.Qorki said: “The great wisdom is in the 

simplicity of the words” (Bayramov, 1978:342). The proverbs have always been short, 

however, they are completely full of wisdom and feeling. For instance: ağacım əlimdən düşüb 

(Bayramov, 1978: 21); ağzından qan iyi gəlir(Bayramov, 1978:23); zaman pul deyil, onu 

qaytarmaq olmaz, etc. Proverbs are one of the old genres of the folklore. “Therefore the signs 

about the all times of people’s life and history are displayed in proverbs. (Proverbs, 1985: 

127). Advice, instructive sayings, aphoristic phrases are often used in people’s speech, they 

are not tedious, consequently, people are wity. These features become non-substititive means 

of people’s speaking, maybe for that reason proverbs are great wealth which are used by 

mass. (Bayramov, 1978:5). For example: adın çək, qulağın bur.    As other sayings every 

proverb according to its essence is a sign of alike events which happen periodically  in moral 

world. (Babayev, Əfəndiyev,1979:7) 

People’s struggle, their attitude to the life are reflected in proverbs. Proverbs have not been 

only a sample which are expressed the people’s outlook, thinking but also they have been 

their historical document. For example: Yaz əkinçi ,qış dilənçi.Ac ayı ilə cahil ağaya qulluq 

eləmə; Koxanı gör, kəndi çap. 

By the way, I want to note one thing that, nowadays, there are such proverbs in the Turkish 

language that, they are similar to ours. We can say they came from the same root. 

 

              The Turkish language                                                      The Azerbaijan language 

           Akıl yaşta değil , baştadır.                                                Ağıl yaşda deyil, başdadır.  

          Ananın basdığı yavru incimez.                                         Ananın qarğışı övladı tutmaz.  

 

I want to finish my notion with our national leader  H.Aliyev’s  one wisdom phrase: “If  one 

nation does not have any national-moral values this nation can be neither a real nation nor 

people”. 

Keywords: Proverbs, Azerbaijani Language, Turkish language, Folk Thought, National 

Values. 

 

 

ATALAR SÖZÜNDƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR 

(AZƏRBAYCAN VƏ TÜRKİYƏ TÜRKÇƏLƏRİNİN MATERİALLARI ƏSASINDA) 

Əziz və möhtərəm toplantı iştirakçları, Sizi türk dili və mədəniyyəti tarixində çox böyük 

önəm daşıyan bu elmi məclisin baş tutması münasibətilə təbrik edir, azərbaycanlı 

həmkarlarımızın salamını və sayqılarını sizə çatdırıram. Möhtərəm həmkarlarım, bu gün yenə 

tarix bizə bir yerə toplaşmaq, ümummilli dəyərlərimiz olan türk dilinin gərəkli bir problemi 

haqqında fikir mübadiləsi etmək üçün gözəl bir şans  vermışdir.Tarix bizə elə bir şans 

vermişdir ki,biz alimlər ana dilini ,adətini, tarixini,ədəbiyyatını,yazılı 

abidələrini,mədəniyyətini öyrənib dünyaya yaymalıyıq. Vahid ana türkümüzün dilinin 

öyrənilməsi üçün dil tarixi , yazılı abidələrlə yanaşı, folklorun- şifahi xalq ədəbiyyatının 

öyrənilməsi də əsas mənbədir. 

Azərbaycan xalqının çox qədim dövrlərdən başlayaraq yaranan şifahi söz sənəti ağızdan-ağıza 

keçərək cilalanıb bülurlaşmış və dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır.” Xalq arzu və istəyini, 

sevinc və kədərini ,cəmiyyətə münasibətini “söz sənətinin başlanğıcı” (M.Qorki) olan şifahi 

ədəbiyyatda-folklorda əks etdirmşdir”.  

Xalqımızın şifahi xalq ədəbiyyatı poetik nümunələrlə çox zəngindir.Bu nümunələr içərisində 

isə atalar  sözü xüsusi yer tutur və daha geniş yayılmışdır. 

Hər bir azərbaycanlı şirin bədii eyhamla, məzəli, bəzən üstüörtülü işarə və ibarə ilə danışmağı 

çox xoşlayır, buna bir növ adət etmışdir.Lakin hər bir azərbaycanlı həm də açıq və şax 

danışmağı sevir.Öyüd, nəsihət, ibrətamiz kəlam, aforistik ifadə azərbaycanlıların 
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dilindən,ağzından əskik olmur, qulağını yormur.Əksəriyyəti hazırcavabdır, söz altında qalan 

deyildir.Atalar sözü bu xüsusiyyətləri daşımaqda azərbaycanlıların köməyinə gəlir, dillərində 

əvəzsiz bir vasitəyə çevrilir, bəlkə də elə buna görə çox zəngin bir sərvətə çevrilmış, geniş 

intişar tapmış, kütləvi şəkil  almışdır. Hər bir xalqın özünəməxsus milli-mənəvi dəyərləri , 

adət-ənənələri vardır ki, min illər boyu formalaşmış milli-mənəvi dəyərlərini saxlayır və onun 

gələcək nəsillərə çatdırır. 

Azərbaycan xalqı çox milli-mənəvi dəyərlərə malikdir. Elə dəyərlər ki, xalqımız tarix 

səhnəsinə çıxdığı gündən bu günə kimi bu dəyərlər formalaşıb,zənginləıib,yeniləşib. 

Xalqımızın çox böyük foklor nümunələri var. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrimizin hər biri 

cild-cild kitablara,dastanlara sığmayan məna yükü daşıyib.Həmin nümunələrdən giriş 

verdiyim,bu günümüzə gəlib çatan atalar sözündən söz açmaq istərdim.Xalqımıza aid olan 

milli – mənəvi dəyərlər atalar sözlərimizdə öz bədii əksini tapıbdır.Digər folklor 

nümunələrimizdə olduğu kimi, atalr sözlərimiz obrazli şəkildə özünü göstərir.  

Atalar sözü keçmiş nəsillərin yadigarı, insanların müxtəlif dövrlərdə, müxtəlif şərait, vəziyyət, 

çoxcəhətli əlaqə və münasibətləri ilə bağlı olaraq onların həyat təcrübəsinin yığcam,bir sıra 

hallarda lakonik,  obrazlı ifadəsi kimi özünü göstətərir. 

“Atalar sözü məhz ona görə yaranır və yayılır ki, geniş xalq kütləsi öz ünsiyyət əlaqəsində 

bunlardan istifadə etsin.Əgər qarşıda belə bir məqsəd olmasaydı, bunlar xalq yaradıcılığının 

bir qolu kimi yaşamaz aradan çıxardı” (Bayramov, 1979: 38). Məhz buna görə də atalar sözü 

müəllifin nitqi ilə işlədilərək məzmunca onunla ümumi planda əlaqələndirilir.Müəllif 

bunlarıdaha inandırıcı,əsaslandırıcı, istifadəedici mənbə kimi öz nitqinə daxil edir. 

“Atalar sözünün bir qismi dilin frazeologiyasının zənginləşməsi  mənbələrindəndir və 

müəllifin nitqinin tam tərkib hissəsi kimi çıxış edir”( Bayramov, 1979: 40). Bu əlamətə malik 

olanlar artıq dilin frazeoloji sısteminə daxil olub, onun zənginləşməsi mənbələrindən birinə 

çevrilmişdir. Belə atalar sözünün quruluşunda və məzmununda dəyişikliyin olması zəruridir. 

Dilimizdəki frazeololji vahidlərin az qismi atalar sözünün bir hissəsinin atılaraq işlədilməsi 

əsasında formalaşmışdır. Məsələn, tülkü tülkülüyünü sübut edincə dərisini boğazından 

çıxararlar ifadəsindən müəyyən bir hissə atılaraq dərisini boğazından çıxarmaq , namərdin 

çörəyi dizinin üstündə olar vahidindən dizinin üstündə olmaq, sözü bütövdür, özü 

yarımçıqdan sözü bütöv, üz vermə,astar da istər əsasında üz vermək,  və aşı bişirən yağdır, 

gəlinin üzü ağdır, əsasında üzü ağdır  frazeoloji vahidləri  yaranmışdır . 

Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən miqdar atalar sözü frazeoloji vahidləri zənginləşdirən 

mənbələrdən birini təşkil etdiyi kimi, bir sıra feili frazeoloji  vahidlər də atalar sözünün  

formalaşmasında onun tərkib hissəsi kimi, işlədilməkdədir.Məsələn,özgənin yaman gününə 

gələn, öz gününə ağlayır,alanın gözü satanın əlində olar.                                                                                                                                                                                                                                    

Bu misallarda öz gününə ağlamaq, gözü əlində qalmaq söz birləşmələri frazeoloji vahid 

olmaqla, ünsiyyətdə geniş istifadə edildiyi kimi, atalar sözünün formalaşmasında onlar 

komponentlər kimi də işlədilməkdədir.  

Beləliklə, buraya qədər dediklərimizdən aşağıdaki nəticəyə  gəlmək olar: 

1.Atalar sözü əsasən dəyişməz halda, yəni dildəki sözlər və frazeoloji vahidlər kimi 

hazır şəkildə işlədildiklərindən frazeoloji vahidlərlə ortaqlı əlamətə malikdir. 

2. Lakin atalar sözü müxtəlif tipli cümlə quruluşuna malik olub bitmiş bir fikri ifadə 

edir.Bunlar keçmiş nəsillərin çoxcəhətli fəaliyyətdə əldə etdikləri nəticələri yeni nəslə vermək 

üçün işlədilir.  

Əksər halda bunların nitqə daxil edilməsinə ehtiyac qalmır. 

3. Azərbaycan atalar sözünün bir qismi məna və quruluşca dəyişdiriləcək nitq və dil 

vahidi səciyyəsinə salınmışdır. Məhz belə olduqda onlar dilimizin frazeoloji sisteminin 

zənginləşməsi mənbələrindən biri hesab edilməlidir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, atalar sözü xalqın həyatı, ailə və məişəti ilə bağli olan, formaca 

qısa, mənaca geniş janrlardan biridir.Atalar sözü xalq hikməti, xalq zəkası xalqın əsrlərdən 
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bəri əldə etdiyi sınaq və təcrübələrin nəticələri ümumiləsdirilir.Ona görə də danışıq dilində 

ifadələrin daha canlı,sərrast və təsirli olması,fikrin zənginləşdirilməsi üçün atalar sözlərindən 

istifadə olunur.  

Rus yazıçısı M. Qorki yazır:”Ən böyük hikmət sözün sadəliyindədir. Atalar sözü və nəğmələr 

həmişə qısa olur, lakin onlarla tam kitablar dolusu ağıl və hiss vardır “(Qorki, 442).  

Ona görə də atalar sözünə ruslar “ibrətamiz söz”,”qanadlı söz”,Şərq xalqları “dilin 

gülzarı”,yunanlar və romalıllar ”hakim fikirlər “ və s. bu kimi adlar vermişlər. 

Atalar sözü folkiorun çox qədim janrlarındandır. Bu dövr öz mənşəyini lap ibtidai icma  

dövründən alıb . 

Azərbaycanda atalar sözü və məsəllərinin ilk tədqiqatçısı H. Zeynallı olmuşdur.O,Azərbaycan 

atalar sözləri üzərində çox maraqlı müşahidələr aparmışdır. 

Diqqət edilsə, atalar sözlərinin hamısında tam mühakimə,bitmiş fikir,ümumiləşdirmə və 

nəticə vardır; ağac bar verəndə, başın aşağı salar; hər şey nazikliyindən sınar,insan 

yoğunluğundan; həqiqət incələr, üzülməz; ziyanın yarsından qayıtmaq qazancdır; zəhmət 

çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz; inək su içər süd olar,ilan su içər zəhər olar; mərdin 

süfrəsi açıq olar  və s.      

Atalar sözü çox zaman bir həqiqi mənada, bir də məcazi mənada işlədilir. Həqiqi mənada 

işlədilən atalar sözlərinə;  ağıllı baş hər şeydən mənfəət götürər; baş sağ olsun, papaq tapılar; 

iş insanın cövhəridir; yaxşı dost qardaşdan irəlidir; yaxşı arvadlı ev cənnətdir və s. Yalnız öz 

həqiqi mənasında deyil, həm də başqa mənalarda işlədilən atalar sözlərinə isə ayı ilə bir 

çuvala girmə, ilanın ağına da lənət, qarasına da , islanmışın yağışdan nə qorxusu, buynuzsuz 

qoçun qisasını buynuzlu qoçda qoymazlar və s. kimi misalları göstərmək olar. 

 “Azərbaycan atalar sözləri həyatın müxtəlif sahələrinə aid olduqları kimi,yaranma yolları da 

müxtəlif olmuşdur” (Babayev, Əfəndiyev, 1979: 131). 

Maldarlıqla, əkinçiliklə, ovçuluqla əlaqədar müxtəlif atalar sözü yaranmışdır. Məsələn, şərti 

şumda kəsək, xırmanda yabalaşmayaq.Ümumiyyətlə, təsərrüfat həyatının, məişətinin heç elə 

bir sahəsini təsəvvür etmək mümkün deyil ki, xalq o barədə atalar sözü yaratmamş olsun. 

Atalar sözlərinin zənginləşməsində xalq yaradıcılığının bir sıra başqa janrları da əsaslı rol 

oynayırlar. Elə bayatı,tapmaca, lətifələr var ki, ağızlarda atalar sözlərinə çerilir.Bu 

cəhətdən”Molla Nəsrəddin” lətifələri xüsusilə xarakterdir. 

Bəzən böyük həcmli, nağılların ,rəvayət və əfsanələrin də əsas məğzi, mənası atalar sözü 

şəklinə düşür.Məsələn, özüm özümə elədim. və s.  

Atalar sözü xalqın mübarizəsi,əməyi, düşüncələri,təcrübə və sınaqları, dünyabaxışı, həyata 

olan münasibətləri haqqında dərin geniş mənaları ifadə edən konkret janrdır.Bəzən bunun 

arxasında xalqın təfəkkürü, adət və ənənələri ilə bağlı olan bir hadisə gizlənir.Bəzi atalar 

sözlərini oxuyanda insanın qarşısında böyük bir dövr açılır,onun vasitəsi ilə həmin dövrdə 

xalqıın vəziyyəti, insanların münasibətləri, ağalar-qullar dünyasının əsil mahiyyəti ilə tanış 

olursan. Bu nöqteyi- nəzərdən bir çox atalar sözü yalnız xalqın dünyagörüşünü, təfəkkürünü 

ifadə edən nümunə olmayıb, həm də bir növ tarixi sənədlərdir. Məsələn,yaz əkinçi, qış dilənçi, 

xandan gələn nökərəm, dinmə böyrünü sökərəm . 

Azərbaycan atalar sözünün mövzu dairəsi çox genişdir. Bunlar xalqımızın hərtərəfli həyatı ilə 

əlaqədar yaranmışdır. Məsələn, kiminin başında tac, kimi ac-yalavac; kimisi atlas geymiş 

saçaqlı, birisi tapmayır tuman yamaqlı. və s.belə atalar sözləri həm yoxsul təbəqəiərin 

varlılara qarşı nifrətini, mübarizəsini, həm də o zaman əhalinin iqtisadi tərkibini ifadə edir. 

Azərbaycan xalqı atalar sözündə yerli istismarçılara - bəylərə, xanlara ciddi etirazını 

bildirir.Onların əməyindən, zəhmətindən istifdə edən mülkədarlar kəskin nifrətlə 

qarşılanır.Məsələn, ac ayı ilə cahil ağaya qulluq eləmə; koxanı gör, kəndi çap; ac bəydən tox 

it yaxşıdır; yer bəyin, yurd xanın,işlə hey çıxsın canın; xandan gələn nökərəm,dinmə dislərin 

tökərəm və s. 
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“Atalar sözü xalq kütlələrinin gündəlik həyatı və fəaliyyəti ilə daha çox bağlı bir 

janrdır.Bunlar hər addımda bu və ya digər hadisəyə tətbiq olunan nümunələr olduğundan 

xalqın həyatını , məişətini bütün mürəkkəbliyi ilə əks etdirir”(Atalar Sözü, 1985: 135). 

Bu atalar sözlərində xalqın əməyə, zəhmətə, namusla işləməyə böyük səy və həvəsinin ifadə 

olunduğunu görürük.Məsələn, işləməyən, dişləməz; əldən qalən, əlli il qalar; çalışqan nəyə əl 

vurarsa, qızıl olar; qalan işə qar yağar; dəmiri isti-isti döyərlər ;cəfa çəkmsən, səfa 

görməzsən və s. Xalq tənbəlləri, avaraları kəskin tənqid edır-doğru yola,zəhmətə çağırır. 

Məsələn, zəhmət çəkməyən bal yeməz; tənbəllik bədbəxtliyin açarıdır. 

Doğma Vətənə məhəbbət mövzusu da Azərbaycan atalar sözlərində mühüm yer tutur. Xalq 

atalar sözlərində göstərir ki, vətənə məhəbbət hər hansı bir insanın ən zəruri və qanunu 

hisslərindən biridir.Məsələn,vətənə gəldim, imana gəldim; hər kəsə öz vətəni əzizdir; vətən 

viranə də olsa yenə əzizdir və s. 

Atalar sözlərində dostluq qardaşlıq, mehribanlıq kimi gözəl keyfiyyətlər təbliğ 

olunur.Məsələn, tikə ilə dost olan, illərlə küsülü olur; dost gəlişi bayram olar; dost bir isə 

azdır, düşmən bir isə çoxdur; yoldaşını göstər mənə, sənin kim olduğunu deyim. və s. 

Bir çox atalar sözlərində qəhrəmanlıq, igidlik, tərif edilir, xalq bütün övladlarını bu ənənələr 

üzərində tərbiyələndirməyə çalışır.Məsələn,çox bilib az danışmaq igidin ləngəridir; yaxşı 

igidin adını eşit,üzüünü görmə; at ölür meydan qalır,igid ölür ad-san qalır və s. 

 “Atalar sözlərinin çoxusu xalqın  uzun təcrübəyə əsaslanaraq dediyi didaktik, əxlaqi 

nəsihətlərdir”.Bunlar əsrlər boyu pis, yaxşı işlər görülərkən deyilən nümunələrdir.Bu atalar 

sözlərində xalqımız paxılliğı, xəyanəti, qorxaqlığı kəskin tənqid, elm sənət, ağıllılıq, doğruluq 

və s. gözəl keyfiyyətləri isə təbliğ etmişdir. Məsələn, elm ağılın çırağıdır; savadsız adam kor 

kimidir; sənət insanın xəzinəsidir; ustadına kəc baxanın ,gözlərinə qan damar; ulu sözünə 

baxmayan ulaya- ulaya qalar; tək əldən səs çıxmaz; anlayana qul ol, anlamayana ağa olma; 

bala baldan şirindir; yüz ölç, bir biç və s.  

 “Atalar sözünə istər bədii sənət baxımından, istərsə də sırf elmi cəhətdən verilmiş təyinlərin 

tədqiqi də faydalıdır” (Atalar Sözü, 1982: 5). Gəlin bu məsələni müasir filologiya baxımından 

araşdıraq: 

Adamın başqa bir canlıya yazığı gələndə çox vaxt deyir:” Dilsiz –ağızsız heyvandır”. Amma 

adamın özündə olduğu kimi həmişə heyvanın  baş-bədənində qeyri üzv-əza ilə bərabər dili də 

var,ağzı da var.Deməli, burada dıl ilə ağız yox, məhz,”dil- ağız“, yəni danışma, özgə sözlə-

nitq fəaliyyəti nəzərdə tutulur. 

Atalar sözü yalnız ideya, məzmun deyil, forma xüsusiyyəti, bədii dəyəri də qeyd 

edilməlidir.Məsələn, işləməyən, dişləməz; əldən qalan əlli il qalar. 

Atalar sözlərində Azərbaycan xalq dilinin zənginliyindən bacarıqla istifadə edilməlidir. 

Yeri gəlmişkən, bir şeyi  də qeyd etmək istərdim, türk dilində bu gün rast gəldiyimiz atalar 

sözləri vardır ki, bizim dilimizdəki atalar sözləri ilə eyniyyət təşkil edir. Bu ifadələrin eyni 

kökdən gəldiyini söyləmək olar. Məsələn:  

 

Türk dilində                                                Azərbaycan   dilində 

Akıl yaşta değil, baştadır                      Ağıl yaşda deyil,başdadır 

Ananın bastığı yavru incimez               Ananın qarğış övladı tutmaz 

Kızım sane söyluyorum,gelnim            Qızım sənə deyirəm, 

gəlnim sən eşit.                                              sen eşit. 

Az yaşa,yüz yaşa!Akibet gelecek başa. Səksən, doxsan , bir gün 

Adamın iyisi pas tutmaz və s.                       yoxsan. 

 

Atalar sözü dünyanın ən görkəmli yazıçı və sənətkarlarının tez-tez müraciət etdikləri 

xəzinədir. Atalar sözlərindən Azərbaycan xalq dilinin zənginləşməsində bacarıqla istifadə 

edilmişdir. 
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Fikrimi Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bir müdrik ifadəsi ilə yekunlaşdırmaq  

istəyirəm: “Biz öz milli – mənəvi dəyərlərimizlə fəxr etməliyik. Bizim milli-mənəvi 

dəyərlərimiz əsrlər boyu xalqımızın həyatında,yaşayışında formalaşıbdır. Milli- mənəvi 

dəyərləi olmayan millət həqiqi millət, həqiqi xalq ola bilməz”. 

Sağ olun.Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.                                  
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ÖZET 
Bu çalışmada, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunduğu kabul edilen 150 m

2 
taban alanlı 

müstakil bir konutta hava kaynaklı ısı pompası kullanımının tekno-ekonomik ve çevresel 

fizibilite analizleri RETScreen Expert yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. İncelenen konutun 

ısıtma yükünün 80 W/m
2
 ve sıcak su talebinin ise ısıtma yükünün %5’i kadar olduğu, 

soğutma yükünün ise 35 W/m
2
 olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca, konutun baz yük talebinin ısı 

pompası, puant yük talebinin ise doğalgaz kazanından sağlanacağı varsayılmıştır. Bu 

durumda, ısı pompasının ısıtma kapasitesi 3,2 kW, soğutma kapasitesi 4,78 kW ve doğalgaz 

kazanının kapasitesi ise 12 kW olarak seçilmiştir. İncelenen bölgenin meteorolojik 

özelliklerine göre belirlenen aylık ısıtma ve soğutma yüklerine göre yapılan analizler 

neticesinde, ısıtma sürecinde ısı pompası tarafından 14,9 MWh, kazan tarafından ise 7,8 

MWh, soğutma sürecinde, ısı pompası tarafından 11,4 MWh yıllık enerji sağlanabileceği 

tespit edilmiştir. Ayrıca, incelenen bu sistem yerine ihtiyaç duyulan bu enerjinin tamamen 

elektrikli bir sistem tarafından karşılanması durumunda, yılda 3,5 ton CO2 emisyonunun 

fazladan atmosfere salınacağı tespit edilmiştir. Buna ek olarak, kazanda doğalgaz yerine dizel 

yakıt kullanılması durumunda ise yılda 9,1 ton, kömür kullanılması durumunda ise yılda 13 

ton fazladan CO2 emisyonuna sebep olunacağı belirlenmiştir. Kurulacak sistem finansal 

olarak analiz edildiğinde ise öz sermaye geri ödeme süresin 7,6 yıl olacağı tespit edilmiştir. 

İncelemeler sonucunda, konutun iklimlendirilmesi için gerekli olan yıllık 26,1 MWh elektrik 

enerjisinin, ısı pompası kullanımı sonucu 12,8 MWh elektrik ve 978 m
3
 doğalgaz kullanılarak 

karşılanabileceği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, incelenen bölge baz 

alındığında, ısı pompası kullanımı elektrik enerjisi tüketimini yaklaşık %51 oranında azaltmış 

fakat ek olarak yaklaşık 1000 m
3
 doğalgaz enerjisine gerek duyulmuştur. Finansal açıdan 

değerlendirildiğinde, konutun iklimlendirilmesi için enerji sağlayıcı şirketlere ödenecek 

ücrette 1.253$/yıl (23.807 ₺/yıl) kar elde edileceği tespit edilmiştir.            

Anahtar Kelimeler: Hibrit enerji, Yenilenebilir enerji, RETScreen Expert, Heat Pump. 

 

ABSTRACT 
In this study, techno-economic and environmental feasibility analyses of air source heat pump 

usage in a detached house with a floor area of 150 m
2
, which is accepted to be located in the 

Çorlu district of Tekirdağ province, were carried out with RETScreen Expert software. It has 

been accepted that the heating load of the examined house is 80 W/m
2
, and the hot water 

demand is 5% of the heating load, and the cooling load is 35 W/m
2
. In addition, it is assumed 

that the base load demand of the house will be obtained from the heat pump and the peak load 

demand from the natural gas boiler. In this case, the heating capacity of the heat pump is 3.2 

kW, the cooling capacity is 4.78 kW and the capacity of the natural gas boiler is 12 kW. As a 

result of the analyzes made according to the monthly heating and cooling loads determined 

according to the meteorological characteristics of the region examined, it has been determined 

that 14.9 MWh annual energy can be provided by the heat pump during the heating process, 
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7.8 MWh by the boiler, and 11.4 MWh by the heat pump during the cooling process. In 

addition, it has been determined that if this energy, which is needed instead of this system, is 

met by a completely electric system, an extra 3.5 tons of CO2 emissions per year will be 

released into the atmosphere. In addition, it has been determined that if diesel fuel is used 

instead of natural gas in the boiler, it will cause 9.1 tons of CO2 emissions per year, and if 

coal is used, an extra 13 tons of CO2 emissions per year. When the system to be established is 

analyzed financially, it has been determined that the equity payback period will be 7.6 years. 

As a result of the examinations, it has been determined that the annual 26.1 MWh of electrical 

energy required for the air-conditioning of the house can be met by using 12.8 MWh of 

electricity and 978 m
3
 natural gas as a result of the use of heat pumps. According to the results 

obtained, the use of heat pumps reduced the electrical energy consumption by approximately 

51% based on the region examined, but an additional 1000 m
3
 of natural gas energy was 

required. When evaluated financially, it has been determined that a profit of 1.253/year 

(23,807 ₺/year) will be obtained in the fee to be paid to the energy provider companies for the 

air-conditioning of the house. 

Keywords: Hybrid energy, Renewable energy, RETScreen Expert, Heat Pump. 

 

1. GİRİŞ  

Günümüzde, karbon kökenli enerji kaynakları rezervlerinin yok olma tehlikesi ile karşı 

karşıya kalması, sürekli artmakta olan enerji talebi, bilinçsizce kullanılan fosil kökenli enerji 

kaynaklarının oluşturduğu çevresel sorunlar gibi etkenler, enerji kaynaklarının daha etkin ve 

verimli kullanılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu sebeple enerji sistemlerinin daha verimli 

hale getirilmesi özellikle yenilenebilir enerjilerin kullanımının arttırılması birincil öncelik 

olmalıdır. Bunun için özellikle yenilenebilir enerji kaynakları ile beraber kullanılabilecek 

alternatif teknolojiler geliştirilmeli ve bu sistemlerin sanayi ve günlük yaşamda 

kullanılabilirliğini sağlayacak çalışmalar yapılmalıdır. Küresel enerji tüketiminin önemli bir 

kısmı binaların iklimlendirilmesi için harcanmaktadır. Atık ısı kazanımı ve yenilenebilir enerji 

uygulamaları da dahil olmak üzere enerji verimliliğinin arttırılması, karbondioksit 

emisyonlarını ve küresel ısınmanın azaltılmasına da büyük ölçüde yardımcı olacaktır. 

Literatürde bu amaçla yapılmış birçok araştırmaya rastlamak mümkündür. Bunlardan bazıları 

incelendiğinde, Maddah vd. (2020), tarafından yapılan bir çalışmada, jeotermal ve hava 

kaynaklı ısı pompaları hakkında detaylı bir çalışma yapılmıştır. Lee vd. (2018), tarafından 

yapılan bir çalışmada ise havadan havaya ısı pompalarının mevsimsel performans katsayısını 

(SCOP) ve mevsimsel enerji verimliliği oranını (SEER) çeşitli çalışma ve tasarım 

parametreleri altında optimize etmek için yeni bir simülasyon modeli geliştirmişlerdir. Wang 

vd. (2020), yaptıkları bir çalışmada. sınır koşulları, sistem konfigürasyonları, performans 

göstergeleri, araştırma metodolojileri ve sistem performansı dahil olmak üzere, geçerli güneş 

destekli ASHP sistemlerinin sistematik bir incelemesini yürütmüşlerdir. Donga vd. (2020) 

tarafından yapılan bir çalışmada, ana ısı kaynağı olarak güneş enerjisi, biyokütle enerjisi ve 

hava ısısı ile çoklu yenilenebilir enerji tamamlayıcı ısı pompası sistemi (MREHP) üzerine 

incelemelerde bulunmuşlardır.    

Bu çalışmada, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunduğu kabul edilen 150 m
2
 taban alanlı 

müstakil bir konutta hava kaynaklı ısı pompası kullanımının tekno-ekonomik ve çevresel 

fizibilite analizleri RETScreen Expert yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Böylece ısı pompası 

kullanımı ile azalacak enerji tüketimi ve çevresel emisyon değerlerinin tespit edilmesi 

sayesinde, bu tür sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Yapılan bu 

çalışmanın, bu konudaki araştırmacılara ve yatırımcılara örnek fikirler sunacağı 

düşünülmektedir.  
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2. MATERYEL VE METOT 

2.1. İncelenen Bölgenin Meteorolojik Özellikleri  

İncelenen bölge Tekirdağ ili Çorlu ilçesidir. İncelenen bölge ve konutun konumu ile ilgili 

bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. İncelenen bölge ve konutun konumu 

 
Tablo 1’de konumu verilen bölgenin meteorolojik özellikleri  RETScreen Expert Programına 

entegre edilmiş NASA meteoroloji dairesinden alınmış ve Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. İncelenen bölgenin meteorolojik özellikleri  
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2.2. Yük Özellikleri  

Konutun aylık bazda ısıtma ve soğutma yükleri Tablo 3’de verilmiştir.   

 

Tablo 3. Sistemin yükleri 

 
 

2.3. Isı Pompası Özellikleri  

Seçilen ısı pompasının soğutma ve ısıtma kapasiteleri sırasıyla Tablo 4 ve 5’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Isı pompası soğutma kapasitesi  

  
 

Tablo 5. Isı pompası ısıtma kapasitesi  
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3.  BULGULAR ve TARTIŞMA 

3.1. Finansal Analiz  

Finansal analiz hesaplamalarında, enflasyon oranı %5, proje ömrü 20 yıl ve borç oranının 

olmadığı kabul edilmiştir. Bu durumda, toplam ilk maliyetlerin 12,252 $ olacağı tespit 

edilmiştir. Baz durumda, konutun iklimlendirilmesi için elektrik ve doğalgaz enerjisi 

kullanılacağı kabul edilmiş ve bu durumda yıllık enerji maliyetinin 2875 $ olacağı tespit 

edilmiştir. Isı pompasının kullanılması ile bu enerji tüketiminin 1639 $’a düşeceği ve 

kurulacak ısı pompası sisteminin basit geri ödeme süresinin 9,9, öz sermaye geri ödeme 

süresinin ise 7,6 yıl olacağı tespit edilmiştir. Sisteme ait kümülatif nakit akışının gösterildiği 

grafik Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Emisyon Analizi 

Sistemde ısıtma için baz yükün ısı pompası, puant yükün kazandan, soğutma için ise baz 

yükün ısı pompası tarafından karşılanacağı kabul edilmiştir. Bu durumda, ısı pompası 

kullanımı ile yıllık 3,4 ton CO2 salınımının önüne geçileceği tespit edilmiştir. Ayrıca, 

sistemde doğalgaz yerine kömür kullanılması durumunda yıllık 12,7 ton, dizel yakıt 

kullanılması durumunda ise 9 ton CO2 salınımının engelleneceği tespit edilmiştir.   

 

4. SONUÇ  

Bu çalışmada, Tekirdağ ili Çorlu ilçesinde bulunduğu kabul edilen 150 m2 taban alanlı 

müstakil bir konutta hava kaynaklı ısı pompası kullanımının tekno-ekonomik ve çevresel 

fizibilite analizleri RETScreen Expert yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlara 

göre, incelenen bölge baz alındığında, ısı pompası kullanımı elektrik enerjisi tüketimini 

yaklaşık %51 oranında azaltmış fakat ek olarak yaklaşık 1000 m
3
 doğalgaz enerjisine gerek 

duyulmuştur. Finansal açıdan değerlendirildiğinde, konutun iklimlendirilmesi için enerji 

sağlayıcı şirketlere ödenecek ücrette 1253$/yıl (23.807 ₺/yıl) kar elde edileceği tespit 

edilmiştir. Çevresel açıdan ele alındığında ise ısı pompalı sistemin baz alınan siteme göre 

yıllık 3,4 ton CO2 emisyonunu önleyeceği tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre ısı 

pompası gibi enerji verimliliğini arttıran sistemlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının ve 

teşvik edilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.  

Referanslar 

 

Donga , Z., Bingyang , L., Qintong , Z., & Jinping, L. (2020). Thermal performance and 

energy characteristic analysis of multiple renewable energy complementary heat pump 

system. Solar Energy, 196, s. 287-294. doi:10.1016/j.solener.2019.12.030 

Lee, S. H., Jeon, Y., Chung, H. J., Cho , W., & Kim, Y. (2018). Simulation-based 

optimization of heating and cooling seasonal performances of an air-to-air heat pump 

considering operating and design parameters using genetic algorithm. Applied 

Thermal Engineering, 145, s. 362-370. doi:10.1016/j.applthermaleng.2018.08.078 

Şekil 1. Sisteme ait yıllık kümülatif nakit akışı 

437

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Maddah, S., Goodarzi, M., & RezaSafaei, M. (2020). Comparative study of the performance 

of air and geothermal sources of heat pumps cycle operating with various refrigerants 

and vapor injection. Alexandria Engineering Journal, 59(6), s. 4037-4047. 

doi:10.1016/j.aej.2020.07.009 

Wang, X., Xia , L., Bales , C., Zhang , X., Copertaro, B., Song, P., & Wu, J. (2020). A 

systematic review of recent air source heat pump (ASHP) systems assisted by solar 

thermal, photovoltaic and photovoltaic/thermal sources. Renewable Energy, 146, s. 

2472-2487. doi:10.1016/j.renene.2019.08.096 

 

                

 

 

438

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



ÖZET 

Türkiye ekonomisi enerjide dışa bağımlılığı çok yüksek olan bir ekonomidir. Bununla beraber 

ulusal ithalatının ve cari açığının en önemli kalemlerinin başında enerji ithalatının geldiği 

görülmektedir. Ulusal enerji tüketimi ile ulusal enerji üretimi arasındaki pozitif farkın Türkiye 

ekonomisi büyüdükçe, daha da arttığı yani enerjide dışa bağımlılığın daha da şiddetlendiği 

ulusal verilerce de desteklenmektedir. Dolayısıyla küresel enerji fiyatlarındaki artışın ulusal 

üretimin en önemli göstergelerinden biri olan sanayi üretimini ne yönde etkilendiğini anlamak 

önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada 1992:01-2022:06 aylık döneminde küresel enerji fiyatlarının Türkiye’deki 

sanayi üretimine etkisi Markov-switching rejim değişim değişikliği modeli yoluyla analiz 

edilmiştir. Çalışmada, küresel enerji fiyatlarını temsilen Uluslararası Para Fonu (IMF) 

tarafından geliştirilen küresel enerji fiyatları endeksi  verileri kullanılırken, sanayi üretimini 

ise temsilen Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan sanayi üretim endeksi verileri 

kullanılmıştır. Markov-switching rejim değişikliği modeline göre 2 ayrı rejim belirlenmiştir. 

Her iki rejimde de enerji fiyatlarındaki artışa karşın beklenin aksine Türkiye’de sanayi 

üretimin arttığı gözlemlenmiştir. Birinci rejime göre enerji fiyatlarındaki %1’lik artışa karşılık  

sanayi üretimi %0.050 artarken, ikinci rejimde enerji fiyatlarındaki %1’lik artış sanayi 

üretiminde %0.75’lik artışla ilişkili çıkmaktadır. Ayrıca, yapılan asimetri testleri de enerji 

fiyatlarının ulusal üretime etkisinde görülen rejimler arası farkın ve rejimlere özgü hata 

varyanslarındaki görülen farklılaşmanın istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Buna göre, birinci rejim enerjiye kısmi bağımlılık, ikinci rejim ise enerjiye aşırı 

bağımlılık rejimi olarak adlandırılabilir. Öte yandan, 336 aylık uzunca bir dönemin büyük 

çoğunluğunda enerjiye kısmi bağımlılığın, nispeten daha bir kısa dönemde enerjiye aşırı 

bağımlılığın olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, enerji fiyatlarının artışına sanayi 

üretiminin olumsuz tepki vermediğini göstermesi bakımından dikkate değerdir.  

Anahtar Kelimeler: Enerji Fiyatları; Sanayi Üretimi; Markov-Switching Modeli 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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difference between national energy consumption and national energy production increases as 
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Therefore, it is important to understand how the increase in global energy prices affects 

industrial production, which is one of the most important indicators of national production. 
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In this study, the impact of global energy prices on industrial production in Turkey in the 

1992:01-2022:06 monthly period is analyzed through the Markov-switching regime shift 

model. In the study, global energy price index data developed by the International Monetary 

Fund (IMF) is used to represent global energy prices, while industrial production index data 

published by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) is used to represent industrial 

production. According to the Markov-switching regime shift model, two different regimes are 

determined. Despite the increase in energy prices in both regimes, contrary to expectations, it 

is observed that industrial production in Turkey increase. According to the first regime, in the 

case of a 1% increase in energy prices, industrial production increases by 0.050%, while a 1% 

increase in energy prices in the second regime is associated with an increase of 0.75% in 

industrial production. In addition, the asymmetry tests performed reveal that the difference 

between the regimes in the effect of energy prices on national production and the variation in 

the regime-specific error variances are statistically significant. Accordingly, the first regime 

can be called a partial dependency regime on energy, and the second regime can be called a 

excessive dependence regime on energy. On the other hand, it has been determined that there 

is partial dependence on energy for most of the long period of 336 months, and excessive 

dependence on energy in a relatively short period. The results of the study are remarkable in 

terms of showing that industrial production does not react negatively to the increase in energy 

prices. 

Keywords: Energy Prices; Industrial production; Markov-Switching Model 
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ÖZET 

Neoadjuvan kemoterapiyi takiben D2 lenfatik diseksiyon ile küratif rezeksiyon yapılmasına 

rağmen, ilerlemiş mide kanseri olguları için sağ kalım oranı düşüktür. Neoadjuvan tedavi, 

prognozu iyileştirmek için kullanılan bir tedavi türüdür. Bu çalışmanın amacı, lokal ileri mide 

kanserli bireylerde neoadjuvan tedavi sonrası histopatolojik olarak tam veya tama yakın yanıt 

alınan hastaların özelliklerini değerlendirmektir. 

Neoadjuvan tedaviyi takiben D2 lenfadenektomi ile küratif rezeksiyon uygulanan mide 

kanseri hastalarının tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Nihai patolojik raporda 

histopatolojik olarak tam veya tama yakın yanıt verilmiş olarak değerlendirilen hastalarda yaş, 

cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ), klinik evre (cTNM), preoperatif kemoterapi, histolojik tip 

(iyi diferansiye, orta derecede diferansiye ve undiferansiye) ve tümör lokalizasyonu 

değerlendirildi.  

Bu çalışmada 29 hasta tamamen veya kısmen yanıt verdi. Patolojik olarak tam yanıt veren 

dört hastanın üçünde tümör gastroözofageal bileşke yerleşimli idi. Yaş veya cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu. 

Cerrahi, ilerlemiş mide kanserinin birincil tedavisi olmaya devam etmektedir. Lokal olarak 

ilerlemiş mide kanserinin prognozu hala kötüdür. Neoadjuvan tedavideki gelişmelere rağmen, 

patolojik tam yanıt oranı düşük kalmaktadır. 

Anahtar kelimeler: mide kanseri, neoadjuvan kemoterapi, cevap 

 

 

ABSTRACT 

Despite the use of curative resection with D2 lymphatic dissection followed by neoadjuvant 

treatment, the survival rate for advanced gastric cancer is poor. Neoadjuvant therapy is a type 

of treatment used to improve prognosis. The purpose of this study is to assess the 

characteristics of patients with histopathological complete or nearly complete response after 

neoadjuvant treatment in individuals with locally advanced gastric cancer.  

The medical records of gastric cancer patients who underwent curative resection with D2 

lymphadenectomy following neoadjuvant therapy were reviewed retrospectively. Age, sex, 

body mass index (BMI), clinical stage (cTNM), preoperative chemotherapy, histologic type 

(well differentiated, moderately differentiated, and undifferentiated), and tumor localisation 

were evaluated in patients with histopathological complete or nearly complete response after 

final pathological report.  

In this study, 29 patients responded completely or partially. Three of the four patients who 

had a pathological complete response had gastroesophageal junction tumors. There was no 

statistically significant difference based on age or gender. 

 

LOKAL İLERİ MİDE KANSERLİ HASTALARDA PREOPERATİF NEOADJUVAN 

KEMOTERAPİYE TAM VE TAMA YAKIN CEVAP VERENLERİN KLİNİK 

ÖZELLİKLERİ 

CLINICAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED 

GASTRIC CANCER WHO RESPOND COMPLETE AND NEAR-COMPLETE TO 

PREOPERATIVE NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY 
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Surgery is still the primary treatment for advanced gastric cancer. Locally advanced gastric 

cancer still has a poor prognosis. Despite advances in neoadjuvant therapy, the pathological 

complete response rate remains low. 

Key words: gastric cancer, neoadjuvant chemotherapy, response 
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ABSTRACT 

The results obtained in this research show that consumers generally have negative preferences 

for the feature of transgenic corn oil. Due to the limited number of studies in Iran related to 

consumer preferences for GM food and in the world for GM corn oil, an evaluation was made 

and the results were compared with other studies of GM foods in different parts of the world. 

Research has shown that US consumers are willing to pay -$0.41 per pound for GM-fed beef, 

-$0.10 to -$3.90 for GM rice, and -$1.33 to -$1.93 for GM sugar (Lewis et al., 2016; Lask et 

al., 2003; Yu, Zhao, & Kuzma, 2015). Also in China, Gao et al. (2019) show that consumers 

have a negative but low willingness to pay for GM fruit juice. Studies in Italy show that 

Italian consumers tend to pay less for GM products than those in America and China (Lin et 

al., 2019). Therefore, GM crops that have been investigated in other countries have tended to 

pay negatively. At the level of internal studies, a research has investigated the attitude towards 

transgenic food in Mashhad, the result of which was in accordance with this study 

(Rostgaripour and Sepahi, 2021). Although the results of the present study happened in Iran, it 

can be claimed to some extent that the preferences and willingness to pay obtained for GM oil 

are in agreement with the results of other countries. This conformity can show that the results 

of this study are reasonable and similar to other parts of the world 

Keywords: Iran, Transgenic, Food, Demand, Preferences 
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ÖZET 
Çalışmanın amacı; Türkiye’de toplam teminat tamamlama çağrısı tutarlarının BİST-30 

endeksi hisse fiyatları üzerindeki etkisini belirlemesidir. Takasbank teminant tamamlama 

çağrısı raporu verileri çalışmada bu amaçla kullanılmıştır. Vadeli işlem piyasaları ile spot 

piyasa arasındaki ilişkiler finans alanında yaygın olarak araştırılan konulardan birisi 

olmaktadır. Literatüre göre spot piyasa ve vadeli işlem piyasalarını arasında öncül ve ardıl 

ilişkiler yer alabilmektedir. Bir piyasa ile ilgili geçmiş dönem bilgileri kullanılarak diğer bir 

piyasanın gelecek dönem bilgilerinin ön görülmesi mümkün olabilmektedir. Teminat 

tamamlama çağrısı tutarları piyasada işlem yapanların ön görüleri doğrultusunda piyasanın 

artışı ve düşüşü yönü üzerinde kısa ve uzun vadeli işlem pozisyonları açılması sonrasında 

oluşmaktadır. Vadeli işlem piyasası teminat tamamlama çağrısı tutarlarındaki değişimlerin 

pay piyasası spot piyasa işlemleri üzerinde etkisi olup olmadığının belirlenmesi literatüre 

önemli katkılar yapabilecektir. Araştırma yöntemi olarak ARDL ve piyasa modeli tahmin 

yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma Ocak 2022 ile Kasım 2022 arasındaki günlük ve haftalık 

verileri kapsamaktadır. Veri kaynağı olarak teminat tamamlama çağrısı tutarları için 

www.takasbank.com.tr ve pay senedi fiyat verileri için ise www.investing.com internet 

sitelerinden yararlanılmıştır. Araştırmada incelenen serilerin durağanlık testleri yapılarak 

sonrasında uygun araştırma modeli ile analiz gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde 

edilen bulgulara göre toplam teminat tamamlama çağrısı tutarlarının gelecek dönem Bist-30 

pay senedi fiyatları üzerinde negatif ve istatiksel olarak anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. 

Tespit edilen negatif etkinin özellikle birinci gecikme değişkeni için anlamlılığı ortaya 

konulmuştur. Anlamlı olarak bulunan katsayı değerleri incelenen değişkenler arasındaki 

nedensellik ilişkilerinin kurulabilmesi konusunda bilgi sunmaktadır. Elde edilen bulgular 

piyasada işlem yapan fon yöneticileri ve yatırımcılar için faydali çıkarımlar yapılabilmesine 

olanak sağlamaktadır. Finans alanında spot ve vadeli piyasa ilişkileri konusunda literatürü 

destekleyecek bulgular ortaya koymaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Teminat Tamamlama Çağrısı, Bist-30, Pay Senedi Fiyatları 

 

ABSTRACT 

The aim of the study is determine the effect of total margin call amounts on BIST-30 index 

share prices in Turkey. The report of Takasbank total margin call amounts data was used for 

this purpose in the study. The relationship between the futures markets and the spot market is 

one of the most widely researched topics in finance. According to the literature, there may be 

lead-lag relationships between spot market and futures markets. It is possible to forecast the 

future period information of another market by using the past period information about one 

market. Margin call amounts arises from short and long-term trading positions of market 

participants on the direction of increase and decrease of the market in line with their 

predictions. Determining whether the changes in the margin call amounts in the futures 

market have an impact on the equity spot market transactions will make significant 

contributions to the literature. ARDL and Market Model estimation methods were used as 

research methods. The research includes daily and weekly data between January 2022 and 

 

TOPLAM TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI TUTARLARI VE BİST-30 ENDEKSİ 

PAY SENEDİ FİYATLARI 

AGGREGATE MARGIN CALL AMOUNTS AND BIST-30 STOCK PRICES 
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November 2022. Data sources are www.takasbank.com.tr for margin call amounts and 

www.investing.com for stock price data. After the stationarity tests of the series examined in 

the study, the analysis was applied with the appropriate research model. According to the 

findings obtained as a result of the research, it has been observed that the total margin call 

amounts have a negative and statistically significant effect on the future Bist-30 stock prices. 

The significance of the detected negative effect was revealed especially for the first lag 

variable. The significant coefficient values  provide information on the establishment of 

causal relationships between the variables examined. The obtained findings allow useful 

inferences for fund managers and investors trading in the market. It presents findings that will 

support the literature on spot and forward market relationships in the field of finance. 

Keywords: Margin Call, BIST-30, Stock Prices 

 

1. GİRİŞ 

Vadeli işlem piyasaları etkin bir risk yönetim aracı olarak kullanılmaktadır. Alıcı ve satıcıları 

fiyat hareketlerindeki beklenmedik değişimlere karşı koruma sağlamaktadır. Vadeli işlem 

sözleşmeleri fiyatın önceden sabitlenmesine olanak sağlamaktadır. Vadeli işlem 

piyasalarındaki fiyatlar gelecekteki arz ve talep koşulları hakkında bir gösterge 

olabilmektedir. Vadeli ve spot piyasaları nedensellik ilişkilerinin araştırılması için ilgi çekici 

örnek olaylar sunmaktadır (Jackline ve Deo, 2011).     

Finansal piyasalarda gelecek fiyatları tahmin etmek güncel ve gelecek senaryoları dikkate 

alarak yapılmaktadır. Menkul kıymet fiyatları tahmin edilen senaryolar doğrultusunda 

belirlenmektedir. Piyasalarda sürekli bilgi akışı olduğundan ve ekonomik beklentiler 

değiştiğinden dolayı menkul kıymetlerin belirlenen fiyatları da sürekli olarak değişim 

göstermektedir. Fiyatlardaki değişkenliğe volatilite adı verilmektedir. Vadeli işlem 

sözleşmeleri ile gelecek ve bugünkü piyasalar arasındaki bilgi akışı sağlayarak volatilitenin 

düşmesine fayda sağlayabilmektedir (Choudhary ve Bajaj, 2017).  

Vadeli işlem piyasalarının spot piyasalara göre daha fazla bilgisel etkinliğe sahip olduğu 

söylenebilmektedir. Vadeli işlem piyasaları spot piyasalara göre fiyatları etkileyecek bilgileri 

daha hızlı yansıtabilmektedir. Bunun sebebi olarak yatırımcıların ekonomideki değişimlere 

dair bilgileri daha çok vadeli işlem piyasalarında kullanması gösterebilmektedir. Vadeli işlem 

piyasaların işlem maliyetleri daha düşük olabilmekte ve yüksek likidite mevcut olabilmektedir 

(Floros ve Vougas, 2007).  

Vadeli işlem piyasalarının spot piyasalara öncülük ettiğini tespit eden birçok çalışma 

olmasının yanı sıra vadeli işlem piyasalarının spot piyasaları geriden takip etiğini öne süren 

çalışmalar literatürde yar almaktadır. Spot piyasalar ve vadeli işlem piyasaları arasındaki 

öncül-ardıl ilişkiler literatürde birçok finansal piyasa üzerinde analiz edilmiştir  (Jong ve 

Nijman, 1997).   

Öncül ve ardıl ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep olan teorik dayanaklar bulunmaktadır. 

Piyasalardaki menkul kıymet fiyatlarının bilgisel olarak etkin olması finans teorisine 

açıklanmaktadır. Spot ve vadeli piyasalar menkul kıymetleri etkileyebilecek olan bilgileri 

fiyatlarına yansıtmalıdır. Yeni bilgilerin fiyatlara yansımasının vadeli piyasalar üzerinde daha 

hızlı olabileceği beklenmektedir. Bunun sebebi spot piyasalarda işlem yapmanın daha yüksek 

sermaye gerektirmesidir (Brooks vd., 2001).  

Vadeli işlem sözleşmeleri ile sermaye piyasası araçları arasında birçok farklılık 

bulunmaktadır. Hisse senetlerinde bu menkul kıymeti elinde bulunduran kişilerin kar payı 

alma hakkı bulunurken vadeli işlem sözleşmelerin garanti edilen bir ödeme bulunmamaktadır. 

Hisse senetleri ile ilgili işlemlerde piyasada bulunan belirli menkul kıymet miktarı 

bulunmakta açığa satış işlemlerinden sonra daha bu menkul kıymet miktarı değişmemektedir. 

Vadeli işlem sözleşmeleri ise alıcı ve satıcılar karşılıklı olarak anlaştığı sürece istendildiği 

miktarda oluşturulabilir. Vadeli işlem sözleşmeleri alıcı veya satıcıdan birisi pozisyonunu 
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lidikite etmek istediğinde son bulmaktadır. Vadeli işlem piyasası “sıfır toplamlı oyun” olarak 

görülmektedir. Herhangi bir fiyat değişimde bir tarafın kazancı diğer tarafın kaybına eşit 

olmaktadır (Peterson ve Leuthold, 1982).  

Vadeli işlem piyasalarında sözleşmelerin yükümlülükleri takas kurumu tarafından garanti 

altına alınmaktadır. Bu işlemlerle ile ilgili olarak başlangıç teminatı, sürdürme teminatı, 

değişim teminatı ve teminat tamamlama çağrısı kavramları bulunmaktadır. Başlangıç teminatı 

normal piyasa koşullarında takas kurumunun yatırımcı temerrüde düştüğünde 

karşılaşabileceği riskler için talep ettiği ve pozisyonun açılması için şart koştuğu teminattır. 

Vadeli işlem piyasalarında kazançlar ve kayıplar teminat tutarına eklenmekte ya da 

düşülmektedir. Kayıpların artması halinde başlangıç teminatı düzeyine geri ulaşılabilmesi için 

talep edilen teminata değişim teminatı adı verilmektedir. Kayıplar eğer belirli bir oranın yani 

sürdürme teminatı düzeyinin altına düşer ise teminat tamamlama çağrısı ile teminatın 

arttırılması istenmektedir (Friesz ve Váradi, (2021).  

Borowiecki vd. (2022) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın ortaya çıkışında yaşanan Amerika 

Birleşik Devletleri borsalarındaki büyük çöküşün sebebi olarak teminat tamamlama 

yükümlülüklerindeki artışları göstermiştir. Teminat tamamlama gerekliliklerinin artışı 

kaldıraç kullanan yatırımcıların kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Bu durum finansal 

piyasaları istikrarsızlığa ve düşüşlere sevk edebilmektedir.  

Bu çalışma teminat tamamlama çağrısı tutarları ile pay senedi piyasaları arasındaki ilişkileri 

araştırmaktadır. Yöntem ve veriler kısmında araştırmada gerçekleştirilen analiz hakkında 

bilgilere yer verilecektir. Bulgular kısmında uygulamadan elde edilen analiz sonuçları 

sunulacaktır. Sonuç ve değerlendirme kısmında elde edilen bulgulardan yapılacak çıkarımlara 

yer verilerek çalışma sonlandırılacaktır.  

2. YÖNTEM VE VERİLER 

Araştırmanın amacı Türkiye’de toplam teminat tamamlama çağrısı tutarlarındaki değişimlerin 

spot pay senedi piyasası fiyatları üzerinde bir etkisi olup olmadığının belirlenmesidir. Bu 

amaçla günlük toplam teminat tamamlama çağrısı tutarları ile BİST 30 pay senedi endeksi 

günlük fiyatları verilerine ulaşılmıştır.  Araştırma dönem olarak Ocak 2022 ile Kasım 2022 

arası güncel bir periyodu ele almak amacıyla seçilmiştir. Bu periyot için ulaşılan günlük 

veriler haftalık frekansa çevrilmiştir. Teminat tamamlama çağrısı tutarları haftalık veriye 

toplamları alınmak suretiyle çevrilmiştir. Bist 30 pay senedi endeksi fiyat veriler ise haftanın 

son günündeki değeri ile çevirim gerçekleştirilmiştir. Böylece, 45 haftalık bir veri seti 

oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri www.takasbank.com.tr (teminat tamamlama çağrısı 

tutar verileri) ve www.investing.com (Bist 30 Pay senedi endeksi verileri) internet sitelerinden 

temin edilmiştir.  

Araştırmada ilk olarak incelenen verilerin Augmented Dickey-Fuller birim kök testi ile 

durağanlık testi gerçekleştirilmiştir. Durağanlık testi sonuçlarına göre uygun olan yöntem 

tercih edilmiştir.  Bu doğrultuda uygulamada yöntem olarak ARDL ekonometrik modeli 

kullanılmıştır. ARDL modelinde incelenen değişkenleri gecikmeleri de yer aldığından 

nedensellik ilişkilerinin kurulabilmesine olanak sağlanması amaçlanmıştır. Uygulamada 

Eviews 12 paket programından yararlanılmıştır. İncelenen modelde elde edilen bulgulara dair 

otokorelasyon ve değişen varyans problemlerinin varlığı test edilecektir. Hata terimlerinin 

dağılımının normal olup olmadığı incelenecektir. 

3. BULGULAR 

Tablo 1’de araştırma değişkenlerinin birim kök test sonuçları sunulmuştur. Teste göre bist 30 

endeksinde kendi seviyesinde (I=0) birim kök bulunduğu ve durağan olmadığı 

görülşmektedir. Bu nedenle serinin birinci dereceden farkı (I=1) alınarak test yinelenmiş ve 

serinin durağan olduğu görülmüştür. Toplam teminat tamamlama çağrısı tutarları ise 

seviyesinde (I=0) durağan olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlara göre analiz edilecek serilerden 

birisi farkı alındıktan sonra durağanlığı sağladığı diğeri ise fark alınmadan zaten durağanlığı 
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sağlamakta olduğu için değişkenler arası karma durağanlık durumu söz konusu olmaktadır. 

Bu durumda araştırma modeli olarak ARDL ekonometrik modelinin uygun olacağına karar 

verilmiştir.  

 

Tablo 1. Durağanlık Testleri 

Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) Test İstatistikleri 

Seviye 

I=0 

Birinci 

Fark I=1 

Bist 30 

Endeksi  

t-istatistiği  2.322966 -6499658 

olasılık 

değeri 

 0.9999  0.0000*** 

 

Toplam 

Teminat 

Tamamlama 

Çağrısı 

t-istatistiği -3690514 - 

olasılık 

değeri 

 0.0074*** - 

 

Tablo 2’de araştırma modeline dair ARDL modeli uygulama sonuçları sunulmaktadır. Akaike 

bilgi kriterine göre en uygun gecikme sayıları belirlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler 

için 3 gecikmeli modelin uygun olduğu saptanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Bist 30 

endeksinin birinci  ve ikinci gecikme değerleri anlamlı derecede ve pozitif olarak kendisini 

etkilemektedir. Üçüncü gecikme değerinde ise etki negatife dönmekte ancak anlamlılık düzeyi 

düşmektedir. Toplam teminat tamamlama çağrısı tutarlarının geçmiş değerlerinin bist 30 

endeksi üzerinde etkisi konusunda anlamlı bulgular saptanmıştır. Birinci gecikme değeri 

negatif etkili ve yüksek derecede anamlı çıkmıştır. İkinci gecikme değeri için anlamlı bir etki 

bulunanamamış. Üçüncü gecikme değerinde ise etki düşük bir anlamlılık düzeyi ile pozitife 

dönmüştür.  

 

Tablo 2. Araştırma Modeli Sonuçları 

ARDL metodu ile Tahmin gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak 24/1/2022 - 28/11/2022 

(haftalık) periyodu kullanılmıştır. Bağımlı Değişken: Bist 30 Endeksi ele alınmışır. Bağımsız 

Değişken: Toplam Teminat Tamamlama Çağrısı Tutarı ele alınmıştır. 

Değişken

ler 

Bist 30 

Endeksi 

(-1) 

Bist 30 

Endeksi 

(-2) 

Bist 30 

Endeksi 

(-3) 

Toplam 

Teminat 

Tamamla

ma 

Çağrısı 

Toplam 

Teminat 

Tamamla

ma 

Çağrısı (-

1) 

Toplam 

Teminat 

Tamamla

ma 

Çağrısı (-

2) 

Toplam 

Teminat 

Tamamla

ma 

Çağrısı (-

3) 

Katsayı 0.870935 0.521972 -

0.325925 

-1.39E-09 -8.83E-08 1.49E-08 4.42E-08 

Standart 

Hata 

0.159197 0.195271 0.176600 2.39E-08 2.58E-08 2.89E-08 2.45E-08 

t-

istatistiği 

5470789,

00 

2673063,

00 

-

1845555,

00 

-

0.058411 

-

3426789,

00 

0.514754 1801651,

00 

Olasılık 

Değeri 

0.0000**

* 

0.0111** 0.0730* 0.9537 0.0015**

* 

0.6098 0.0798* 

Anlamlılık Düzeyleri 

***1% (yüksek derece) düzeyi **5%(orta derece) düzeyi *10% (düşük derece) düzeyi 
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Tablo 3’de uygulaması gerçekleştirilen analiz modelinin sonuçlarına dair ek testlere yer 

verilmiştir. Ekonometrik modellerde problemlere yol açabilecek değişen varyans , oto 

korelasyon ve hata terimlerinin normal dağılmama durumların varlığını tespit etmek amacıyla 

uygulanan test sonuçları sunulmuştur. Uygulanan testler sonucunda anlamlı test istatiskleri 

saptanmamıştır. Buna göre, araştırma modelinin sunduğu tahmin sonuçlarında bu sayılan 

problemlerin mevcut olmadığı varsayımı yapılabilmektedir.  

 

Tablo 3. Analiz Edilen Modele Dair Ek Testler 

 Test İstatistiği Olasılık Değeri 

Breusch-Pagan-Godfrey 

Değişen-Varyans Testi 

1.00 0.44 

Breusch-Pagan-Godfrey Oto-

Korelasyon Testi 

0.11 0.97 

Hata terimlerinin Jarque-Bera 

Normal Dağılım Testi 

0.91 0.63 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

Vadeli işlem piyasaları ile spot piyasalar arasındaki ilişkiler finans literatüründe yaygın olarak 

araştırılan konular arasındadır. Ancak, bu konudaki literatür daha çok iki piyasanın fiyat 

hareketleri arasındaki öncü-ardıl ilişkiler konusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Vadeli işlem 

piyasaları ve spot piyasalar arasında ilişki kurulabilecek fiyat dışında farklı değişkenler 

olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında iki piyasa arasında ilişki kurmak için fiyat hareketleri 

dışında bir faktör olarak toplam teminat tamamlama çağrısı tutarları ele alınmıştır. Literatürde 

bu kapsamdaki çalışmaların mevcut olmadığı görülmüş ve bu durum araştırmanın 

özgünlüğünü ortaya çıkarmıştır. Gerçekleştirilen uygulamalı araştırma sonucunda istatistiksel 

olarak anlamlı bulgular elde edilmiştir.  

Elde edilen bulgularda Bist 30 endeksi kendi gecikme değerleri ile  ortaya çıkan anlamlı 

etkiler ortaya konulmuştur. Buna göre, bist 30 endeksinin gelecek değerini tahmini için kendi 

iki haftalık geçmiş kapanış verilerine bakılması ve var olan trendin süreceği yorumu 

yapılabilecektir. Vadeli işlem piyasaları ve spot piyasalar arasında ilişki kurmak amacıyla ele 

alınan toplam teminat tamamlama çağrısı tutarları için ilk gecikme değeri yüksek derecede ve 

negatif katsayıda anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç, Borowiecki vd. (2022)’de bahsedilen teminat 

tamamlama çağrısı tutarlarının finansal piyasalarda yatırımcılar üzerinde baskı oluşturduğu 

görüşü ile açıklanabilmektedir. Teminat tamamlama çağrısı tutarlarındaki değişimlerin etkisi 

ikinci gecikmede anlamsız olurken üçüncü gecikmede pozitife dönmektedir. Bu durum ise 

vadeli işlem piyasalarının sıfır toplamlı oyun olması ile açıklanabilir. Teminat tamamlama 

çağrısı alan tutarlar ile eşit miktarta teminatı artış gösteren yatırımcılar bulunmaktadır. Çağrı 

alan yatırımcılar finansal durumlarında bir baskı hissederken kazanan tarafta olan 

yatırımcıların finansal durumları pozitif yönde gelişmektedir. Vadeli işlem piyasalarındaki 

işlemler sonucunda yatırımcıların finansal durumlarında ortaya çıkan bu tür değişimlerin spot 

piyasalardaki finansal pozisyonlar üzerinde etkili olabileceği araştırma sonucunda ortaya 

konulmuştur. Sonuçlar; piyasada işlem yapan yatırımcılar için fayda sağlayacak çıkarımlar 

yapılabilmesine  imkan tanımaktadır. Finans alanında spot ve vadeli piyasa ilişkileri 

konusundaki literatürü fiyat öncül-ardıl ilişkileri dışında genişletebilecek bulgular 

sunulmuştur.  
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BİST ŞİRKETLERİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARININ SORUMLU DENETÇİ 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Düziçi Meslek Yüksekokulu 

ORCID ID: 0000-0001-8552-9584 

 

ÖZET 
Muhasebe ve denetim literatüründeki son yıllardaki çalışmalar, cinsiyetin finansal raporlama 

kalitesi ve denetim kalitesi üzerinde etkili olabileceğini göstermiştir. Bu çalışmada, sorumlu 

denetçi cinsiyetinin bağımsız denetim raporlarındaki yansıması incelenmiştir. Bu amaçla, 

Borsa İstanbul (BİST)’de 2017-2021 döneminde sürekli işlem gören 379 şirkete ait bağımsız 

denetim raporları, denetim raporunda imzası bulunan sorumlu denetçi cinsiyeti yönünden 

çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu kapsamda; denetim kuruluşu türü, denetçi görüşü türü, 

denetçi raporunda bildirilen kilit denetim konusu sayısı ve denetim rapor gecikmesi unsurları 

üzerinden sorumlu denetçi cinsiyetine göre içerik analizi yapılmıştır. Araştırma bulgularına 

göre; 2017-2021 yılları arasındaki denetçi raporlarının %15’i kadın sorumlu denetçiler, %85’i 

ise erkek sorumlu denetçiler tarafından imzalanmıştır. Kadın sorumlu denetçiler en çok 4 

büyüklerin denetim raporlarını imzalarken, en az ise ulusal denetim firmalarının denetim 

raporlarını imzalamışlardır. Bununla birlikte, araştırma bulguları; kadın sorumlu denetçilerin 

erkek sorumlu denetçilere göre daha fazla olumu görüş dışında denetim görüşleri verdiklerini 

göstermiştir. Ancak, sürekliliğe ilişkin belirsizlik içeren denetim görüşü verme yönünden ise 

cinsiyete göre bariz bir farklılık görülmemiştir. Ayrıca, sorumlu denetçi cinsiyetine göre kilit 

denetim konusu sayılarının birbirine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, 

denetim rapor gecikmesi ortalama gün sayısının kadın sorumlu denetçilerde, erkek sorumlu 

denetçilere göre daha az olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın genel bulguları, sorumlu denetçi 

cinsiyeti yönünden denetim raporlarında bariz bir farklılık olmadığı yönünde 

değerlendirilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Sorumlu Denetçi Cinsiyeti; Denetim Raporu; Denetim Görüşü; Kilit 

Denetim Konusu; Denetim Rapor Gecikmesi 

JEL Sınıflandırması: M42 

 

 

ABSTRACT 
Recent studies in the accounting and auditing literature have shown that gender can have an 

impact on financial reporting quality and audit quality. In this study, we examined the 

reflection of the engagement audit partner’s gender in the audit reports. For this purpose, we 

examined the audit reports of 379 companies that were continuously listed in Borsa Istanbul 

(BIST) in the 2017-2021 period, from various perspectives in terms of the gender of the 

engagement audit partner who signed the audit report. In this context, we conducted a gender 

content analysis based on the audit engagement partner gender, based on the audit firm type, 

the type of auditor's opinion, the number of key audit matters reported in the auditor's report, 

and the audit report lag. According to the research findings, 15% of the auditors' reports 

CİNSİYETİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ  

EXAMINING AUDIT REPORTS OF BIST COMPANIES IN TERMS OF THE 

ENGAGEMENT AUDIT PARTNER’S GENDER 

 

 

Doç. Dr. Alpaslan YAŞAR 
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between the years 2017-2021 were signed by female engagement audit partners and 85% by 

male engagement audit partners. While female engagement audit partner signed the audit 

reports of the big four companies at the most, they signed the audit reports of the national 

audit firms at least. Additionally, the research findings showed that female engagement audit 

partners give more modified audit opinions than male engagement audit partners. However, 

there was no obvious difference by gender in terms of giving an going-concern audit opinion. 

In addition, it has been determined that the number of key audit matters according to the 

engagement audit partner gender is quite close to each other. On the other hand, we 

determined that the average number of days for audit report lag is less for female engagement 

audit partners than for male engagement audit partners. The general findings of the study may 

be evaluated that there is no obvious difference in the audit reports in terms of the gender of 

the engagement audit partner. 

Keywords: Engagement Audit Partner Gender; Audit Report; Audit Opinion; Key Audit 

Matters; Audit Report Lag 

JEL Classification: M42 
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ABSTRACT 
Canadian province of Alberta has entered the 7

th
 wave of the COVID-19 Pandemic, according 

to the latest information and will soon confirm the scenarios of the waves, whether severe or 

less effective. According to the report, test positivity has grown since the end of June and has 

declined since mid-April. An estimated 20 percent positivity rate was testified in July, which 

was the highest since May. According to many physicians of Alberta, especially doctors from 

the University of Alberta hospital, the illness has grown consistently despite its low rate 

during the test. Vaccination was one the adequate protection against the coronavirus. It was 

safe for the Albertans than those who were unvaccinated and slowly were proceeding for an 

uncertain moment such as death. Unvaccinated Albertans in their 70s died more than those in 

the same age group who have triple vaccination against the coronavirus. Alberta Health is 

thinking about 4
th

 dose of COVID-19 and will release information soon. After following the 

Ontario and Quebec government's decision to consider expanding booster shots for all adults 

in those provinces on 7th waves, Alberta has taken this decision. The article's objective is to 
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discuss the latest coronavirus impact in Alberta. The report's outcome is to know about 

Alberta's stands over the virus and its initiatives to protect Albertans. The methodology has 

been conducted through documentary analysis with a qualitative approach. The feature 

question of the article is what are those processes Alberta Health already took for a sustained 

environment to tackle the global Pandemic?  

Keywords: Alberta, Canada, COVID-19, Florida of the North, Lockdowns, Living With 

COVID-19.   

 

Introduction: One of the surprising accounts of 
1
Canada's Prairies regarding COVID-19 is 

eliminating all public measures, including masking. Alberta is the first province in the 

Canadian prairies that announce Alberta is open for the summer. It is a fact that Alberta is the 

Canadian province with the second lowest level of vaccination
2
 which has many rural regions 

where most people are unvaccinated
3
. 

4
This decision will stop asking people to go for a test or 

anything regarding coronavirus symptoms. It will also stop asking people, especially 

employees who tested positive, to isolate or with mild symptoms to take a test. Therefore, few 

words will have existed in Alberta after the decision by the government that 'do not trace,' do 

not tell, do not ask, do not care, do not isolate etc.
5
   The rest of the world is continuing their 

precautions for public health, while in Alberta, it has been declared that the Pandemic is over
6
 

as the province does not believe there will be another spike in the COVID-19 Pandemic. But 

Alberta is going through the 7
th

 wave of coronavirus. It is a clear message from the 

government that it is an expensive way to continue precautions and protect public lives, which 

are no longer possible for the government to afford. Therefore, the best option is to go into a 

lie with coronavirus, live with others along with the virus and thus physically build natural 

immunization against the virus.  

Literature Review: 
7
Alberta has the highest rate of active cases among Canadian provinces, 

estimated 4000 active topics a day by May 22 (Treble, 2021). In the town of Bowden, Alberta 

rally came out in support of the provincial government 
8
'No More Lockdown Rally Rodeo' 

(Treble, 2021). Police did not act as a protector but enjoyed the rally entirely. 
9
Alberta 

reported two new coronavirus records the same day: 2433 cases of COVID-19 and an 

estimated 11.9% test positivity rate. 
10

At the end of April, non-emergency surgeries were 

reduced by an estimated 30 % in the crisis areas of Edmonton, Calgary, and North Zones. It 

is, therefore, a scary
11

 moment, according to Dr. Noel Gibney, a doctor in ICUs for four 

decades. The situation in Alberta after the 2
nd

 wave was comparatively sound. Still, the 

province relaxed its public health initiatives against the virus. The virus came back with its 

horrendous images, such as with more infectious variants of concern in Alberta, like its 

variants in Ontario. According to Professor Gibney, the professor of emeritus at the 

department of critical care medicine at the University of Alberta, "If you reopen too much or 

too soon, inevitably what has happened was going to happen"
12

 (Treble, 2021). Therefore, the 

province must rethink its decision to protect the mass. It is a painful moment for everyone.  

                                                           
1
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 3

rd
.  

2
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 3

rd
. 

3
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 3

rd
. 

4
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 3

rd
. 

5
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 4

th
.  

6
 Alberta’s new COVID-19 plan is a dangerous experiment. Paragraph 12

th
.  

7
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 1

st
.  

8
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 1

st
.  

9
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 1

st
. 

10
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 3

rd
.  

11
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 4

th
.  

12
 How Alberta's COVID-19 crisis became 'absolutely frightening. Paragraph 4

th
.  
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Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate 

sources of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken 

the method of writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring 

ideas, summarizing, interpreting, and mainly expressing in words (documentary analysis 

through qualitative approach). The article has systematically described the 7th wave of the 

COVID-19 Pandemic in Alberta, its measures, the current average number of coronavirus 

victims, government policies, and scientists' recommendations. Therefore, this article has 

reflected awareness for the mass betterment and their knowledge of Alberta coronavirus 

through sharing information.  

Result and Discussion: The Alberta United Conservative Party
13

 have declared that the 

Pandemic is over even though Alberta is going through the 7
th

 wave of the coronavirus. The 

decision has taken opposition from the rest of Canada's political establishment. Under this 

provincial government's decision, all masking necessities and contact tracing will be ended. 

Alberta's Chief Medical Officer Dr. Deena Hinshaw, says Albertans will live with the 

coronavirus epidemic. There will be no quarantine requirement for those who tested positive 

or have symptoms. Therefore, they can go wherever they wish, including their workplaces 

and meet with the rest of the public. It means free to transmit
14

 the virus among people and 

family members. 

The provincial government has decided on a line called 'profits before lives.' It is a strategy to 

declare COVID-19 as simply the flu. It is a normalization process to decrease those expended 

regarding coronavirus for an extended period. It was a declaration by the provincial 

government that Alberta was safer than other Canadian provinces though it was not. 
15

It was 

an encouragement for the legislators the promotion of far-right anti-lockdown and anti-mask 

protests. 
16

Alberta has an estimated 36% of the population who have received double vaccine 

doses to be fully immunized. But the government has opened everything throughout 
17

70% of 

Alberta's people who have been vaccinated once, which is not enough to declare fully 

immunized. It was a recommendation by the liberal federal government that when an 

estimated 70 percent of the population is vaccinated one time, the restriction on lockdown 

safety should be removed. Therefore, the provincial government of Alberta took the decision 

as well. The government announced Alberta's opening for the summer
18

. The growing cases 

have reflected the outcome. COVID-19 cases have increased triple from around 76 cases to 

233 points
19

. Hospitalizations have been raised among Albertans, according to the provincial 

Health Minister
20

. From April to May 2022, the positive rate average was 
21

 23%. Though 

there were a few political issues regarding the elimination of all precautions, it was ultimately 

because of protection and restrictions in Alberta that decreased the illness 
22

during B.A. Two 

circulations had been showing higher during BA.1.  
23

Current report has revealed that an 

estimated 1267 people are in hospital in Alberta with COVID-19, and an estimated 46 victims 

are in ICU. According to the Chief Medical Officer, Dr. Deena Hinshaw
24

 estimated 69 

                                                           
13

 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 1
st
.  

14
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 3

rd
.   

15
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 6

th
.  

16
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 7

th
.  

17
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 7

th
.  

18
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 7

th
.  

19
 Alberta government declares COVID-19 pandemic over. Paragraph 8

th
.  

20
 Alberta COVID-19 transmission declining but hospitalizations increasing: Copping. Paragraph 1

st
.  

21
 Alberta COVID-19 transmission declining but hospitalizations increasing: Copping. Paragraph 2

nd
.  

22
 Alberta COVID-19 transmission declining but hospitalizations increasing: Copping. Paragraph 2

nd
.   

23
 Alberta COVID-19 transmission declining but hospitalizations increasing: Copping. Paragraph 3

rd
.  

24
 Alberta COVID-19 transmission declining but hospitalizations increasing: Copping. Paragraph 4

th
.  
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Albertans died as coronavirus victims recently, and from the beginning of this Pandemic, 

death has been counted around 4,321 Albertans. 

On June 22, 2022, the update came from the Chief Medical Officer. 
25

Current PCR test 

positivity has increased from an estimated 8.7 percent to 14.9 percent, with an average growth 

of 12.3 percent weekly. Six hundred sixty-one people have been diagnosed as COVID-19 

patients admitted to the hospital, including 17 in the ICU. 
26

From June 14 to 20
th,

 13 people 

died related to COVID-19 illness. Therefore COVID-19 is still a threat in Alberta's 

communities. In these circumstances, the Chief Medical Officer says that the people of 

Alberta should monitor symptoms and use the free rapid test kit available in the province. It 

has been reminded that living with COVID-19 does not mean the illness has gone forever. 
27

It 

is thus a continuation of self-protecting to save from coronavirus and go for every dose the 

Albertans are eligible for. 

Conclusion: With many downturns, such as the provincial decision to opt out of COVID-19 

restrictions and many more things, there are also a few things which can be credited to the 

local government, such as 
28

vaccinating small kids against the COVID-19 Pandemic. Parents 

residing in Edmonton are happy and relaxed that their children will soon be vaccinated. 

Moderna's Spikevax has been recognized as Canada's vaccination for small children between 

six months to five years old. Vaccination will be offered from August 2022. Alberta Health 

Services will direct immunization as a practice for pharmacists to immunize children. Doctors 

and parents from Alberta are glad to know about COVID-19 immunization for Alberta 

children, which is a generous movement by the province as its one of the positive sites. 

However, many moms are tense as well regarding vaccination. Some of them said that 

vaccination had not been tested enough and, therefore, she would not be interested in her 

child's COVID-19 immunization. Many other reactions and comments regarding child 

vaccination have come from all over Alberta. But according to the physicians, this initiative 

will positively impact the future generation of Alberta. Vaccination, after all the best option to 

protect children from the coronavirus. Provincial governments should collaborate and find the 

best option for the province's people. Otherwise, it creates confusion and chaos in other areas 

about COVID-19 policies. It is not an acceptable solution to withdraw restrictions and thus 

invite COVID-19 once again.  

Recommendation: Alberta and coronavirus are living together. It will be good advice for 

self-taking care for protection. Government has many obligations and barriers, such as 

financial and political barriers, and it will not be possible to assist people with sustainable 

protection. Instead of looking at the government, it is a mandatory approach to care for 

themselves. The awareness and knowledge, therefore, are recommended to campaign locally 

to nationally. Albertans should go for personal protection kits available all over the province. 

They should always communicate with family doctors and take the initiative once they feel ill. 

My article is thus a tiny initiative like others to make a platform for understanding and 

awareness about the concerns of the COVID-19 Pandemic.   
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ÖZET  

Sosyal medya hayatımızda her geçen gün etkisi artmaya devam etmektedir. Teknolojik 

araçların etkin kullanımı ile her an, her yerde istenilen hesaplara ulaşım kolaylığının olması 

bireylerin özgür hareket etmesini ve hızlı alışveriş yapmasını sağlamaktadır. Dijital çağda 

değişen reklamcılıkla markalar çoğunlukla sosyal medya fenomenleri ile iş birliği 

yapmaktadır. Bu çalışmada fenomen pazarlamasının etkilerini birebir tüketiciler tarafından 

olumlu olumsuz yönlerini göreceğiz. Araştırmanın amacı, hayatımızda büyük bir yer edinen 

sosyal medya araçlarından Instagram uygulamasında fenomen olarak adlandırılan reklam 

yüzlerinin tüketici üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma 

yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmaya en az bir tane 

Instagram fenomeni takip eden, üçü erkek dördü kadın olmak üzere 7 üniversite öğrencisi 

katılmıştır. Görüşme ses kaydına alınmış ve katılımcıların yanıtları tablolar halinde 

verilmiştir. Üniversite öğrencilerinin seçilme sebebi sosyal medyayı en etkin kullanan yaş 

grubu olması ve teknolojik gelişimleri takip etmeleri ve daha fazla tüketici profiline sahip 

olmalarıdır. Bu çalışmanın sonucunda yedi katılımcıdan altısı fenomenin o ürünü 

kullanmasının kendisinin o ürünü almasında etkili olduğunu söylemiştir. Araştırmaya katılan 

erkeklerin genelde oyun ve eğlence, kadınların ise güzellik ve kişisel bakım amacıyla 

fenomenleri takip ettiği görülmüştür. Katılımcıların tamamı sağlık ile ilgili ürün önerisini 

konuyla ilgisi olmayan fenomenlerden değil uzman kişilerden almak istediklerini 

söylemişlerdir. Katılımcılarda beşi bir ürünü almak için mağaza çalışanından değil fenomen 

önerilerini dikkate aldıklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: Fenomen, Instagram, Fenomen Pazarlama, Sosyal Medya 

 

 

ABSTRACT 
The influence of social media in our lives continues to increase day by day. With the effective 

use of technological tools, the ease of access to the desired accounts anytime, anywhere 

allows individuals to move freely and shop quickly. With the changing advertising in the 

digital age, brands are mostly collaborating with social media phenomena. In this study, we 

will see the positive and negative aspects of the effects of phenomenon marketing by 

consumers. The research aims to examine the impact of advertising faces, which are called 

phenomena, on the consumer in the Instagram application, one of the social media tools that 

have a great place in our lives. For this purpose, the semi-structured interview technique, one 

of the qualitative research methods, was used. Seven university students, three men, and four 

women, who follow at least one Instagram phenomenon, participated in the study. The 

interview was audio-recorded, and the participants' answers were given in tables. The reason 

for choosing university students is that they are the age group that uses social media most 

effectively, they follow technological developments, and they have more consumer profiles. 

As a result of this study, six out of seven participants said that the phenomenon's use of that 

 

İNSTAGRAM FENOMENLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN 

ALMA ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ 

THE EFFECT OF INSTAGRAM PHENOMENONS ON PURCHASE HABITS OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

 

Aynur YILMAZ  

Yüksek Lisans Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim 
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product was influential in their purchase of that product. It has been observed that the men 

participating in the research generally follow the phenomena for games and entertainment, 

while the women follow the phenomena for beauty and personal care. All of the participants 

said that they wanted to get health-related product suggestions from experts, not from 

unrelated phenomena. Five of the participants stated that they take into account the 

suggestions of the phenomenon, not from the store employee, to buy a product. 

Keywords: Phenomenon, Instagram, Phenomenon Marketing, social media  
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ÖZET 
Bilinen en eski kullanıma sahip tıbbi bitkilerden biri olan Civanperçemi halen günümüzde 

birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bitkinin tedavi amaçlı kullanılan bölümleri 

kurutulmuş çiçekleri ve toprak üstü kısımlarıdır. Civanperçeminin halk arasında bilinen tıbbi 

etkileri; yara iyileştirici, idrar söktürücü, gaz giderici, adet düzenleyici, gastrit ve ülser gibi 

mide problemlerini önleyici, safra kesesi rahatsızlıklarını giderici, böbrek taşı düşürücü, kan 

ve karaciğer temizleyici, iltihap kurutucu, baş ağrısını kesici ve prostat tedavisi olarak 

sıralanmaktadır. Bu araştırmada Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme 

parsellerinde 2019 yılında yetiştirilen Achillea millefolium ve Achillea filipendulina bitkileri 

kullanılmıştır. Gün içerisinde farklı saatlerde (06:00, 10:00, 14:00, 18:00) hasat edilen 

bitkinin çiçek, yaprak ve sap kısımlarında UV-VIS Spektrofotometre cihazı kullanılarak 

toplam fenol ve antioksidan aktivite içerikleri tespit edilmiştir. Analizler Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Analiz Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. Toplam fenol tayininde Folin-ciocalteu ayıracı (FCR) yöntemi, 

antioksidan aktivite tayininde ise DPPH ve FRAP yöntemleri kullanılarak analizler 

tamamlanmıştır. Toplam fenol içeriği; her iki tür için en yüksek yaprak kısmında, en düşük 

sap kısmında iken A. filipendulina türünde saat 14:00’da hasat edilen yapraklarda en fazla 

toplam fenol içeriğine rastlanmıştır. Antioksidan aktivite bakımından DPPH yönteminde 

çiçek ve yaprak kısımlarında, FRAP yönteminde ise yaprak kısımlarında yüksek antioksidan 

içeriği tespit edilmiştir. FRAP metodu dikkate alındığında; en yüksek sonuca A. filipendulina 

türünün saat 18:00’da hasat edilen yaprak kısımlarında ulaşılmıştır. Toplam fenol içeriği 

açısından ilk ve son hasatlardan elde edilen sonuçlar, Antioksidan aktivite açısından ise öğlen 

saatlerinde yapılan hasattan elde edilen sonuçların genel olarak fazla miktarda olduğu 

gözlemlenmiştir. Yapılan çalışma ile A. millefolium ve Achillea filipendulina türlerinin çiçek, 

yaprak ve sap kısımlarında toplam fenol ve antioksidan aktivite içeriğinin diurnal ve 

morfogenetik varyabiliteye bağlı olarak değişim gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Achillea, Antioksidan Aktivite, Varyabilite, Toplam Fenol, UV-VIS 

Spektrofotometre  
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ABSTRACT 
Yarrow, one of the oldest known medicinal plants, is still used in the treatment of many 

diseases today. The parts of the plant used for therapeutic purposes are its dried flowers and 

above-ground parts. The medicinal effects of yarrow known among people are wound 

healing, diuretic, carminative, menstrual regulator, prevent stomach problems such as gastritis 

and ulcer, relieve gallbladder disorders, reduce kidney stones, blood and liver cleaner, anti-

inflammatory, relieve headache and prostate treatment. In this research, Achillea millefolium 

and Achillea filipendulina plants grown in 2019 in the experimental plots of the Faculty of 

Agriculture of Recep Tayyip Erdoğan University were used. Total phenol and antioxidant 

activity contents were determined by using UV-VIS Spectrophotometer device in flower, leaf 

and stem parts of the plant harvested at different times during the day (06:00, 10:00, 14:00, 

18:00). Analyzes were carried out in the Plant Analysis Laboratory of the Department of Field 

Crops, Faculty of Agriculture, Recep Tayyip Erdogan University. Analyzes were completed 

by using the Folin-Ciocalteu Reagent (FCR) method for the determination of total phenol, and 

DPPH and FRAP methods for the determination of antioxidant activity. For both species, the 

highest total phenol content was found in the leaves harvested at 14:00 in A. filipendulina, 

while the highest in the leaf part and the lowest in the stem part. In terms of antioxidant 

activity, high antioxidant content was determined in the flower and leaf parts in the DPPH 

method and in the leaf parts in the FRAP method. Considering the FRAP method; the highest 

results were obtained in the leaf parts of A. filipendulina harvested at 18:00. It was observed 

that the results obtained from the first and last harvests in terms of total phenol content, and 

the results obtained from the noon harvest in terms of antioxidant activity were generally 

high. With the study, it was determined that the total phenol and antioxidant activity content 

of Achillea millefolium and A. filipendulina species in the flower, leaf and stem parts changed 

depending on diurnal and morphogenetic variability. 

Keywords: Achillea, Antioksidant Activity, Variability, Total Phenol, UV-VIS 

Spectrophotometer  

 

1. INTRODUCTION 

The Achillea millefolium L. (yarrow), a member of the Asteraceae family, is a flowering 

herbaceous plant that grows in Asia, Africa, Europe, and America (Verma et al., 2017). A. 

millefolium extract has been widely used in folk medicine to treat inflammatory, 

hepatobiliary, cardiovascular, and respiratory disorders, as well as diabetes and related 

diseases (Judzentiene, 2016; Chavez-Silva et al., 2018). A. millefolium has previously been 

shown to have antioxidant (Baggio et al., 2016), antimicrobial (Verma et al., 2017), and anti-

inflammatory (Judzentiene, 2016) properties. Achillea genus contains approximately 85 

species, the majority of which are found in Europe and Asia, with a few in North America 

(Könemann, 1999). In Turkey, forty Achillea species are widely distributed (Davis, 1982). In 

terms of ethnopharmacologic background, Achillea millefolium is a well-known species 

among Achillea members (Chandler et al., 1982). It is referred to as "civanperçemi" and is 

used in folk medicine as an appetizer, wound healer, diuretic, carminative, or menstrual 

regulator (Baytop, 1999; Candan et al.., 2003). One of the most important groups of 

pharmacologically active principles in Achillea millefolium is phenolic compounds, which 

include flavonoids and phenolcarbonic acids (yarrow). The flavonoid and phenolcarbonic acid 

complex are thought to be responsible for Achillea plants' anti-inflammatory (Blumenthal et 

al., 2000), antimicrobial (Aljancic et al., 1999), choleretic (Benedek et al., 2006) and 

cytotoxic activities (Trifunovic et al., 2006; Trumbeckaite et al., 2011).  
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Antioxidants not only protect lipids from oxidation, but they may also provide health 

advantages by avoiding biological deterioration (Shahidi and Wanasundara, 1992, Hu and 

Kitts, 2005). These chemicals are crucial in the prevention of chronic diseases because they 

reduce the oxidative damage caused by highly reactive molecules like reactive oxygen species 

(ROS) (Vinson et al., 1995, Rice-Evans et al., 1997, Ceriello, 1993, Silva et al., 2005). 

The aging process and several diseases, including diabetes, cancer, and cardiovascular and 

neurological conditions, are greatly influenced by oxidative stress in living organisms 

(Gutteridge, 1994). Antioxidants from food defend the body from free radicals. There is 

growing interest in the antioxidant properties of plant-derived chemicals, which may be 

important in light of their nutritional prevalence and potential impact on health and disease. 

Their powerful antioxidant properties are caused by bioactive natural ingredients that combine 

and synergistically function in plant food (Aruoma et al., 1998; Bandoniene et al., 2000; 

Pellegrini et al., 2006; Mishra et al., 2010; Küçükboyacı et al., 2012). In this study, effect of 

diurnal and morphogenetic variability on total phenol and antioxidant activity in Achillea 

millefolium and Achillea filipendulina were determined. 

2. MATERIAL and METHODS 

The experiment was carried out in the parcels located in the experimental land of the Faculty 

of Agriculture of Recep Tayyip Erdoğan University in 2019. Achillea millefolium and 

Achillea filipendulina plants grown in plots were used as research material. The plants were 

cut at a height of 10-15 cm from the soil level when they were in bloom on July 11, 2019. 

 

 
Fig. 1: Achillea plants growing in plots 

 

2.1. Determination of Total Phenol Content 

The total phenols contained in the extracts will be calculated as gallic acid equivalent (GAE) 

using the Folin-Ciocalteu method. It based on adding 50 μL of sample solution and 250 μL of 

Folin-Ciocalteu reagent into a 10 mL beaker containing 3.95 mL of distilled water. After 1 

minute, 750 µL of 20% aqueous Na2CO3 will be added and made up to 10 mL with water. 

Reagent mixture without extract was used as control. After incubation at 25º C for 2 hours, 

the absorbance will be measured at 760 nm and compared with the gallic acid calibration 

curve. The total amount of phenolic substance was calculated as gallic acid equivalent. Three 

parallels were performed and the results were given as mean values. 

2.2. Determination of Antioxidant Activity 

2.2.1. DPPH Analysis  

The DPPH determination of the extracts was made according to the method of Gyamfi et al. 

(1999). 50 µL of extract solution prepared in Tris-HCl buffer (50 mM, pH 7.4) and 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil solution (DPPH) prepared in 450 µL of Tris-HCl buffer (50 mM, 
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pH 7.4) and 1 mL of 0.1 mM methanol) was mixed with Reagent mixture without extract was 

used as control and BHT as positive control. After incubation at room temperature and in the 

dark for 30 minutes, absorbances were read at 517 nm and the inhibition percentage was 

calculated using the following equation. Values are given as the mean of three parallel 

experiments. 

% Inhibition = [(Abscontrol – Abssample) / Abssample] x 100 

2.2.2. FRAP (Iron Reducing Antioxidant Capacity) 
It is thoroughly mixed with acetate buffer, TPTZ solution and FeCl 3 solution at a ratio of 

10:1:1. A 120 ml FRAP solution is prepared as 10 ml of TPTZ + 10 ml of Fe +3 + 100 ml of 

acetate. 1980 µl of FRAP + 20 µl of sample was added to the tubes. For blind samples; 1980 

µl of FRAP + 20 µl of HCl was added. For standard samples; 20 µl Fe +2, 15 µl Fe +2 + 5 µl 

HCl 

10 µl Fe +2 + 10 µl HCl, 5 µl Fe +2 + 15 µl HCl 

It was prepared in such a way that it was read at 595 nm wavelength. 

The total amount of phenolic substances and antioxidant activity contents were determined by 

using UV-VIS Spectrophotometer device in the flower, leaf and stem parts of the plants 

harvested at different times during the day (06:00, 10:00, 14:00, 18:00). Analyzes were 

carried out in the Plant Analysis Laboratory of the Department of Field Crops, Faculty of 

Agriculture, Recep Tayyip Erdogan University. 

2.3. Data Analysis  

Biplot, Principal Component Analysis (PCA) and Hierarchical Cluster Analysis (HCA) were 

performed by using XLSTAT 2020 Statistical Program for chemical segregation of the 

investigated taxa and to clarify the role of volatiles as chemotaxonomic markers. Scatter plot 

diagrams were created by utilizing the obtained data (Maione and Barbosa, 2019). Thus, a 

factor analysis was performed in which each variable was used to calculate the relationships 

between the variable and the investigated factors. Biplots and Cluster diagrams were also 

created based on the chemical data. 

3. RESULTS 

Total phenolic content; for both species, the highest total amount of phenolic substance was 

found in the leaves harvested at 14:00 in the A. filipendulina species, while the highest leaf 

part and the lowest stem part. In terms of antioxidant activity, high antioxidant content was 

determined in the flower and leaf parts in the DPPH method and in the leaf parts in the FRAP 

method. Considering the FRAP method; The highest results were obtained in the leaf parts of 

A. filipendulina harvested at 18:00.  

It was observed that the results obtained from the first and last harvests in terms of total 

phenolic substance content, and the results obtained from the noon harvest in terms of 

antioxidant activity were generally high. 

As can be seen in Fig. 2 obtained antioxidant activity and total phenol content was very 

helpful in discriminating investigated Achillea samples. 92.01 % of present variation could be 

explained using PC1 and PC2. Obtained highest values were marked in bold. 
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Table 1: Total Phenol Content and Antioxidant Activity of Investigated Achillea Samples 

Investigated Samples  
Total Phenol Content 

(mg GAE/g DW) 

 Antioxidant 

Activity DPPH  

(FSO4/gr dw) 

 Antioxidant Activity 

FRAP (AA %) 

 A. filipendulina Flower 

(06:00) 
28,179 130,61 92,247 

A. filipendulina Leaf (06:00) 31,275 395,372 90,767 

A. filipendulina Stem (06:00) 5,884 71,206 57,927 

A. filipendulina Flower 

(10:00) 
18,98 96,688 86,585 

A. filipendulina Leaf ((10:00) 33,753 399,699 93,167 

A. filipendulina Stem (10:00) 12,696 21,244 66,463 

A. filipendulina Flower 

(14:00) 
12,696 69,633 92,596 

 A. filipendulina Leaf (14:00) 36,23 496,477 93,206 

 A. filipendulina Stem (14:00) 6,503 40,127 76,829 

A. filipendulina Flower 

(18:00) 
17,031 69,633 89,634 

 A. filipendulina Leaf (18:00) 33,753 728,586 91,812 

 A. filipendulina Stem (18:00) 21,986 91,663 59,321 

 A. millefolium Flower (06:00) 21,986 229,748 85,366 

A. millefolium Leaf (06:00) 29,418 484,675 91,551 

A. millefolium Stem (06:00) 5,884 34,62 86,237 

A. millefolium Flower (10:00) 17,651 52,323 92,596 

A. millefolium Leaf ((10:00) 15,793 524,802 91,551 

A. millefolium Stem (10:00) 5,264 19,67 89,634 

A. millefolium Flower (14:00) 10,838 120,775 87,805 

A. millefolium Leaf (14:00) 31,275 361,539 93,641 

 A. millefolium Stem (14:00) 18,889 29,505 91,115 

A. millefolium Flower (18:00) 26,94 167,59 93,38 

 A. millefolium Leaf (18:00) 33,753 727,799 93,206 

 A. millefolium Stem (18:00) 12,077 30,292 83,798 
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Fig. 2: Biplot analysis of investigated Achillea samples 

 

Obtained dendogram (Fig. 3) shows that investigated Achillea samples showed diurnal and 

morphogenetic variability based on investigated phenol content and antioxidant activity. 

 

 
Fig. 3: Dendogram of Investigated Achillea Samples 

 

 

 

 

464

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

4. DISCUSSION 

Several studies have found that both internal and extrinsic factors such as climatic conditions 

and growing site (Kaur et al., 2015), harvesting time (Cheel, 2013), genetic background 

(Ghasemi et al., 2013) and phenological stages have a significant impact on the amount of 

secondary metabolites and antioxidant capability of plants (Salami et al., 2017). 

The results of the present study revealed that the total phenol contents and antioxidant activity 

of investigated Achillea material varied regarding their plant parts and their diurnal 

variability.  
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ÖZET 

Sosyal bilimler, içerisine toplumsal ortamdan etkilenen pek çok disiplinin bilgisini barındıran 

ve bu disiplinlerin birlikte oluşturdukları diyalektik durumları araştıran çok yönlü bir alandır. 

Toplumsal dinamiklerden etkilenen ve sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen araştırmaların 

birçoğu günümüz bilgi üretim ortamında, farklı disiplinlerin bilgisine ve yöntemlerine 

başvurmayı gerekli kılmaktadır. Günümüzde toplumsal alanda sürdürülen bilgi üretimi 

edebiyat, coğrafya, tarih, sosyoloji, psikoloji, mimarlık ve kent araştırmaları vb. gibi farklı 

uzmanlık alanlarının katılımıyla kolektif şekilde gerçekleştirilmektedir.  

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) yaşadığı dönem boyunca edebiyatın farklı alanlarına, 

edebiyat tarihine, doğu ve batı edebiyatına ilgi duymuştur. Tanpınar’ın bu ilgisi onun edebi 

kişiliğine de yansımıştır. Roman, öykü, deneme, şiir, edebiyat tarihi, edebiyat teorisi ve 

eleştirisi gibi farklı türlerde eserler ortaya koymuştur. Tanpınar’ın bu çok yönlü edebi 

karakterinin oluşmasında edebi kişiliğini besleyen tarih, güzel sanatlar, müzik, mimari gibi 

alanlara olan ilgisi ve merakı etkili olmuştur.  

Edebiyatın mimarlık ve coğrafyayla kurduğu ilişkiler, edebi eserdeki mekânsal bağlantıları 

kurmamıza, edebi eseri ve yazarını edebiyatçıyı anlamaya yardımcı olmaktadır. Bu çok yönlü 

bakış açısıyla gerçekleştirilen araştırmalar aynı zamanda disiplinler arası araştırmalara yeni 

bakış açıları ve farklı yöntemler de kazandırmaktadır. Çalışmada ele alınan edebiyat 

coğrafyası kavramı, edebi eserin yazarının hayatının geçtiği coğrafya ve o coğrafyaya ait 

mekânsal unsurlar ile edebi eserin seçilmiş coğrafyasının edebi esere olan etkisini çok yönlü 

bir şekilde ele almaktadır. 

Çalışma, mimarlık disiplininin edebiyatla olan ilişkisini edebiyat coğrafyası kavramı ile Türk 

edebiyatında önemli eserler ortaya koyan ve Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip 

edebiyatçılardan Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden irdelemektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar 

yaşamı boyunca Anadolu coğrafyasının birçok farklı yerinde yaşamış, o coğrafyanın yaşantı 

biçiminden, kültüründen ve mimarisinden etkilenmiştir. Tanpınar, aynı zamanda yaşamı 

boyunca Avrupa’nın birçok şehrinde bulunmuş, Batı kültürünü anlamaya ve öğrenmeye 

çalışmıştır. Bu bağlamda Tanpınar’ın hayat coğrafyası ile edebiyat eserlerinde işlediği 

seçilmiş coğrafya birbiri ile yakından ilişkidedir. Tanpınar’ın yaşadığı döneme hâkim olan 

Türk modernizmi, doğu-batı ikilemi ve bunun toplumsal etkileri edebiyatta, müzikte, estetik 

ve plastik sanatların diğer dallarında olduğu kadar mimaride de kendini göstermektedir. 

Tanpınar toplumun geçirdiği bu dönüşümü birçok eserinde kentin geçirdiği dönüşüm ve 

mekânın dönüşümü üzerinden okumaktadır.  

Edebiyat coğrafyası kavramı ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden yapılan bu incelemede 

Tanpınar’ın hayat coğrafyası ve edebi eserlerinde işlediği seçilmiş coğrafyaya dair unsurlar, 

coğrafya alanının temsil araçlarından biri olan haritalar aracılığıyla ifade edilmektedir. Bu 
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yönüyle de mimarlığın edebiyatla olan ilişkisinde coğrafyanın önemine ve mekânsal unsurlara 

vurgu yapılmakta, edebiyat alanındaki mekânsal bilgiye farklı bir bakış açısı kazandırılmak 

hedeflenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Edebiyat, Coğrafya, Edebiyat Coğrafyası, Ahmet Hamdi 

Tanpınar 

 

ABSTRACT 

Social sciences is a multifaceted field that contains the knowledge of many disciplines 

affected by social influences and explores the dialectical boundaries that these disciplines 

create together. In today’s knowledge production environment, many of the researches that 

are affected by social dynamics and carried out in the field of social sciences make it 

necessary to apply to the knowledge and methods of different disciplines. Today, the 

production of knowledge in the social field carried out collectively with the participation of 

different fields of expertise such as literature, geography, history, sociology, psychology, 

architecture and urban studies. 

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962) is a writer who produced works in different literary 

genres throughout his lifetime. He was interested in literary history, literary theory and 

criticism, eastern and western literature. This interest of Tanpınar is also reflected in his 

literary personality.  He has produced works in different genres such as novels, short stories, 

essays, poetry, literary history, literary theory and criticism. Tanpınar's interest and curiosity 

in fields such as history, fine arts, music and architecture, which feed his literary personality, 

have been effective in the formation of this versatile literary character. 

The relationships that literature establishes with architecture and geography help us to 

establish spatial connections in the literary work and to understand the literary work and the 

writer of it. Researches which is carried out with this versatile perspective also bring new 

perspectives and different methods to interdisciplinary research. The concept of literary 

geography, which is discussed in the study, deals with the geography of the author of the 

literary work, the spatial elements of that geography, and the effect of the selected geography 

of the literary work on the literary work in a multifaceted way.  

The study examines the relationship between the discipline of architecture and literature 

through the concept of literary geography and Ahmet Hamdi Tanpınar, one of the writers who 

have an important place in the history of Turkish literature and who has an important place in 

the history of Turkish literature. Ahmet Hamdi Tanpınar lived in many different parts of 

Anatolia during his life and was influenced by the way of life, culture and architecture of that 

geography. Tanpınar also resided in many cities of Europe throughout his life and tried to 

understand and learn Western culture. In this context, geographe of his life and the selected 

geography which he handled in his literary works are closely related to each other. Turkish 

modernism which dominate the period of Tanpınar, East-West dilemma and its social effects 

are manifested in architecture as well as literature, music and other branches of aesthetic and 

plastic arts. In many of his works, Tanpınar reads this transformation of the society through 

the transformation of the city and transformation of space. In this study, which conducted by 

the concept of literary geography and Ahmet Hamdi Tanpınar, the elements of the selected 

geography and literary works are expressed through the maps, one of the representation style 

of the geographe area. In this respect, the importance of geography and spatial elements are 

emphasized in the relationship between architecture and literatüre and it is aimed to give a 

different perspective on spatial knowledge in the field of literature. 

Keywords: Architecture, Literature, Geography, Literary Geography, Ahmet Hamdi Tanpınar 
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ABSTRACT 

European Union’s fifth enlargement wave in 2004 has led to the formation of “European 

Neighbourhood Policy” to find new solutions related to migration, terrorism and smuggling 

issues. The policy was regionalized as “Union for the Mediterranean” in 2008 and “Eastern 

Partnership” in 2009 to increase its effectiveness. Recently, European Union has been more 

involved in Eastern Partnership opposing Russian attempts to become dominant in Eastern 

countries. This type of act has created problems between Russia and the European Union. 

The political tension that has risen with the Georgia War in the region has been more 

concerning after the annexation of Ukrainian land Crimea in 2014 by Russia. Following that 

period, Russia has invaded Ukraine in Feb 24th, 2022. This invasion has started the Russo- 

Ukrainian War with a lot of uncertainties emanating from the conflict. Even though the 

European Neighbourhood Policy does not offer membership, Ukraine has applied to be a part 

of European Union like other countries, such as Moldova and Georgia.  

The objective of this study is to analyze the influence of European Neighbourhood Policy on 

Eastern Partnership, and this will be undertaken with the consideration of Russo- Ukrainian 

War’s significance for the European Union. The study also shows that European Union could 

lean towards the enlargement policy if it proceeds with Ukraine’s membership application and 

consequently this might lead to a collapse for European Neighbourhood Policy in the East. 

Moreover, this study also demonstrates that the Policy can be revised to become more 

functional until the dependency on Russian energy resources is removed and alternative 

solutions are found. Apparently, that should also indicate a new transformation process for the 

Union.     

Keywords: European Union, European Neighbourhood Policy, Ukraine, Russia. 

 

1. Introduction 

Devastated by the Second World War, Europe initiated integration steps to prevent another 

war and to create a booming economic market. This regional association, dating back to the 

eighteenth century, was formalized in 1951 with the establishment of the European Coal and 

Steel Community (ECSC). The Community initially had six member states. However, today, 

it is an essential actor in the international arena as it consists of twenty-seven member states. 

Since its establishment, the European Union (EU) has gone through many changes and 

expanded its borders with the addition of each new member state. With the fifth wave of 

expansion in 2004, its borders have extended from North Africa to Russia, paving the way for 

the European Neighbourhood Policy (ENP), which is based on sharing European values with 

neighbouring countries without granting membership. The EU introduced the Union for the 

Mediterranean (UfM) in 2008 and the Eastern Partnership (EaP) in 2009 to make ENP 

policies effective. 
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ENP has been profoundly affected by the global economic crisis and the Russia-Georgia 

conflict in 2008. Furthermore, Russia’s gas pipeline cut-offs to the EU via Ukraine in 2006 

and 2009, the Arab Spring that started in 2010, the annexation of Crimea by Russia in 2014, 

the COVID-19 pandemic in 2020, and Russia’s invasion of Ukraine on February 24, 2022, 

following the 2018 Kerch Strait Crisis have also influenced the ENP. 

This study aimed to analyze the impact of the Russo-Ukrainian War on ENP. First, the ENP 

and the EaP are addressed to uncover the policy’s missions. Second, the role of the ENP in 

EU-Ukraine relations are examined. Third, the Russo-Ukrainian War, the EU’s energy crisis, 

and the solutions it seeks are all discussed. Finally, the impact of the Russo-Ukrainian War on 

the ENP is analyzed. 

2. The European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership  

With the fifth wave of enlargement in 2004, the EU borders have extended from North Africa 

to Russia, which makes it a neighbour to different countries. In North Africa, there are 

primarily countries ruled by authoritarian regimes. In the east, the Union borders Russia, on 

which it depends for energy. Therefore, it has moderate relations with its neighbours. The 

Union has developed neighbourhood policies to address its security concerns and to improve 

relations with its neighbours. This policy is based on the ENP Strategy Paper published on 

May 12, 2004. It will allow the Union to secure its borders by eliminating problems 

(terrorism, migration, cross-border smuggling, etc.) and increase its economic power through 

deep and comprehensive free trade agreements. The importance of the ENP was also 

underlined in the European Security Strategy adopted in December 2003. 

According to Romano Prodi, the then President of the European Commission, the EU should 

create a “circle of friends” with the neighbouring countries, from Russia to the Black Sea and 

South of the Mediterranean, to create a policy of balance due to the fifth enlargement in 2004. 

The ENP is less than a membership but more than a partnership. In his speech in Brussels in 

2002, Prodi advocated the idea of sharing “everything but the institutions” in the circle of 

friends to keep the neighbouring countries at a certain level and maintain the security of the 

EU (European Commission, 2018). In this way, the Union could strike a balance in terms of 

economic stability, democracy, and human rights without granting membership to 

neighbouring countries and protect itself from threats (terrorism, migration, etc.) from 

neighbouring countries. 

The ENP has been developed for countries trying to emulate the Union member states but are 

unlikely to become members of the Union. The ENP has been regionalized as “the Union for 

the Mediterranean (UfM)” and “the Eastern Partnership (EaP)” in the face of the Russia-

Ukraine conflict, Russia’s gas pipeline cut-offs over Ukraine, the global economic crisis in 

2008, and the Russia-Georgia conflict. The Union for the Mediterranean (UfM) entered into 

force in 2008. The partnership agreement under UfM was signed between the EU and 

Lebanon, Israel, Egypt, Libya, and Palestine (de-facto), and Algeria, Morocco, Tunisia, 

Jordan, and Syria (ENP suspended) (Union for the Mediterranean, 2022). The EaP is a 

partnership agreement signed between the EU and Ukraine, Moldova, Belarus, Georgia, 

Azerbaijan, and Armenia in 2009 (European Union External Action, 2022). The Union 

provides economic aid to these six countries and shares its values with them to strike a 

balance in its relations with them (Center for European Studies, 2019). Under the EaP, the 

Union avoids confrontation with Russia as much as possible. The EaP focuses on 

strengthening economic, trade, and sectoral relations, ensuring energy security, and 

guaranteeing visa dialogues and political and cultural contacts. 

All EaP countries prefer to approach the EU in different ways. Although Belarus is a party to 

the EaP, it has sided with Russia on almost all political and economic issues. By not attending 

the last meeting in Brussels in 2017, Belarusian President Lukashenka implicitly signaled that 
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he was on the Russian side. In fact, some of the bases from which Russia attacked Ukraine in 

February 2022 were in Belarus. Belarus is almost like a satellite state of Russia (Marples, 

2008: 25-35). Armenia became a member of the Russian-led Eurasian Economic Cooperation 

in 2013. However, Armenia attended the last EaP meeting in 2017 and signed the 

Comprehensive and Enhanced Cooperation Treaty. This suggests that Armenia is currently 

more moderate towards the EU but not stable. 

On the other hand, Moldova, Georgia, and Ukraine are much closer to the Union (European 

Council, 2020). Ukraine, in particular, has changed its policies from time to time due to 

politicians. However, the revolution that occurred twice in ten years shows that the EU wing 

is more dominant there. All three countries attended the last meeting in 2019 to show their 

commitment to the EU. Azerbaijan has oil reserves. Therefore, Azerbaijan-EU relations are 

proceeding on a different ground. The EU adopts a more moderate approach towards 

Azerbaijan. 

The Union decided to advance its relations with Russia within the framework of the Strategic 

Partnership at the Saint Petersburg Summit in May 2003. This summit identified four main 

topics: (1) economy, (2) cooperation in the fields of freedom, justice, and security, (3) 

education and research, and (4) external security (European Council, 2003). Russia does not 

want to be part of this policy because it sees many of the EU’s eastern neighbours as 

extensions of itself. The February 2022 war shows that Russia is trying to become one of the 

two greatest powers in the world, as it was before the Cold War. For this, it primarily uses its 

energy power. 

3. European Union-Ukraine Relations before the Russo- Ukrainian War 

Ukraine gained independence from the Soviet Union in 1991. Although EU-Ukraine relations 

are affected by the agendas of Ukrainian politicians, Ukraine generally prefers to stay close to 

the EU. Pro-Western Ukrainians took to the streets in 2004 because they were frustrated by 

pro-Russian Viktor Yanukovych’s victory in the 2004 elections. This reaction burst into the 

Orange Revolution because pro-Western Ukrainians wanted to be a part of the ENP and 

maintain relations with the EU. The Euromaidan Crisis in 2014 was also a reaction to 

Yanukovych’s refusal to sign the Association Declaration with the EU. Hence, both 

revolutions, ten years apart, were staged by pro-Western Ukrainians to stay close to the EU. 

The EU strikes a balance in its relations with Ukraine and avoids moves that could confront 

Russia because it depends on Russia for energy. EU-Ukraine relations progress within the 

framework of the ENP. The Association Agreement, a specific version of the ENP, was 

adopted on June 24, 2014 (European Council, 2022). This agreement allows Ukrainians to 

travel visa-free to Schengen countries. Moreover, the Deep and Comprehensive Free Trade 

Agreement (DCFTA), the commercial dimension of the Association Agreement, was signed 

on January 1, 2016 (European Commission, 2022a). The signing of the DCFTA has had a 

positive impact on EU-Ukraine relations. According to Eurostat data, EU exports to Ukraine 

amounted to €14 billion in 2015, rising to €16.6 billion in 2016, €20.2 billion in 2017, €22 

billion in 2018, and €24.2 in 2019. In 2020, the COVID-19 pandemic took a toll on foreign 

trade. Therefore, EU exports to Ukraine amounted to €23.1 in 2020. In 2021, trade relations 

recovered, and exports rose to €28.3 billion (Eurostat, 2022). According to the World Bank, 

the inflation rate dropped from 48 percent in 2015 to 14 percent in 2016. The inflation rate 

was also 14 percent in 2017 and 10 percent in 2018. In 2019, inflation declined to 7.88 

percent. The inflation rate was at its lowest in 2020 (2.33 percent) (World Bank, 2022). 

Following the 2014 Euromaidan Crisis, the EU imposed an economic embargo on Russia for 

its annexation of Crimea on March 18, 2014. However, Russia simultaneously attacked 

several Ukrainian cities on February 24, 2022. In response, the EU imposed stronger 

sanctions. For example, the EU has closed its airspace to Russia (BBC News, 2022) and 

banned Russia from SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

473

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

(Liboreiro and Murray, 2022) because the Russo-Ukrainian War is more than an attack on 

Ukraine, but it is a war on the European continent. This war goes against the founding logic of 

the Union, which wants peace to prevail on the continent. Therefore, the EU has abandoned 

the policy of balance and become firmly involved in the war on the side of Ukraine. 

4.  Russo-Ukrainian War 

The Euromaidan Crisis spread to the eastern cities of Ukraine after Russia annexed Crimea. 

Pro-Russian Ukrainians in the cities of Donetsk and Lugansk in the Donbas region started an 

uprising on April 6, 2014. They seized the region with the rhetoric of “Novorossiya” or “New 

Russia” (Laruelle, 2016: 55-74). Subsequently, the Donetsk People's Republic and the 

Lugansk People’s Republic were de-facto established on May 24, 2014 (Taylor, 2017). With 

the Kerch Strait Crisis in 2018, Russia moved the problem to the sea. 

The east of Ukraine has been divided for some time. Russia escalated its aggression on 

Ukraine and attacked many parts of the country on February 24, 2022. Russia aimed to take 

over Ukraine. However, as of the end of 2022, the war is ongoing, and at this stage, there is 

no winner and no indication that it will end soon. 

4.1. Energy Crisis in the European Union 

As a result of Russia’s invasion of Ukraine, the security of the energy supply has reached a 

vital point for the EU. Russia’s use of the energy card on the EU goes back much further. In 

2006 and 2009, it cut off the natural gas supply to the EU via Ukraine, which caused the EU 

to face difficulties in energy supply. The situation was aggravated by the outbreak of war in 

February 2022. 

Russia took over the Zaporizhia Nuclear Power Plant on March 4, 2022 (The Washington 

Post, 2022). This situation was reminiscent of the nuclear disaster at the Chernobyl Nuclear 

Power Plant when a reactor exploded. The fact that the Zaporizhia NPP has six reactors brings 

to mind much more frightening consequences (Faulconbridge, 2022). 

Due to its energy dependence on Russia, the EU failed to develop a clear policy concerning 

the Orange Revolution and the Euromaidan crises. Russia's supply lines run through Ukraine, 

and 80% of its gas to the EU is carried through those pipes (BBC News, 2009). Therefore, 

Ukraine is of key importance. Aware of this, Russia makes bilateral energy agreements with 

the EU countries. For example, Russia has reached an agreement with Germany for the “Nord 

Stream-II” project. Russia is trying to bypass Ukraine by transferring natural gas directly to 

Germany, thus creating a new energy transportation line. However, Germany decided to stop 

the Nord Stream-II pipeline project due to the war. The EU established alternative routes to 

ensure energy supply security (Osička, and Černoch, 2022: 2-5). In fact, the Union has sought 

alternative energy routes since Russia’s gas pipeline cut-offs in 2006 and 2009. The United 

States (US) supplies liquefied natural gas (LNG) to the Union. However, it is not enough for 

the Union. Therefore, the EU started to purchase LNG from East Africa and the Eastern 

Mediterranean (Montgomery, 2022). It has focused on the Southern Corridor and natural gas 

deals with Egypt and Israel. In addition, the Union has turned to energy conservation until 

new sources are found. Spain has prevented offices, shops, and other venues from setting air 

conditioning below 27°C, while Germany has restricted the heating of public buildings (The 

Guardian, 2022). 

Renewable energy has been on the Union’s agenda for some time and has become even more 

critical. The European Commission has developed an emergency response package called 

“RePowerEU.” The Renewable Energy Directive has adopted an EU-wide 45% renewables 

target for 2030. In this context, it has aimed to reduce Russian natural gas by two-thirds by the 

end of 2022 and to completely phase out by 2027 (European Commission, 2022b). On the 

other hand, while the EU was planning to phase out nuclear energy, some EU countries have 

decided to continue using nuclear energy as the Russo-Ukrainian War has brought about an 

energy crisis. For example, Belgium has delayed its plan to phase out nuclear energy by 2030. 
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Although it is not sure that this will happen, it can be said that the EU is looking for energy 

much more cautiously this time. In other words, while the EU had imposed small-scale 

economic embargoes and thus failed to take radical steps against Russia due to its energy 

dependence, it is drawing a more decisive line this time. However, it is clear that the EU will 

not be able to impose severe sanctions in the short term and may seek to eliminate its 

dependence on Russia in the long term. This has also put Russia in a difficult situation, which 

uses the energy card at every turn. The EU has the largest share of Russia’s energy exports, 

and losing this would put Russia in a much more difficult situation economically. Thus, the 

Russo-Ukrainian War has inflicted heavy damage on Ukraine and has been the beginning of a 

difficult time when all parties likely face economic losses. 

4.2. The Impact of the Russo-Ukrainian War on the European Neighbourhood Policy  

The EU is trying to solve many problems with the ENP. This policy aims to create an 

excellent economic market and balance relations with neighbouring countries on different 

issues (energy, transport, environment, ecological balance, information society, etc.). 

However, the EU has had its share of difficulties in recent years, such as gas pipeline cut-offs 

in 2006 and 2009, the global economic crisis and the Russia-Georgia conflict in 2008, the 

Arab Spring that started in 2010, the inability to catch up with the information age due to 

investment in heavy industry, Russia's annexation of Crimea in 2014, and the COVID-19 

pandemic in 2020. All this has also affected the EU’s relations with its neighbours. 

The Russo-Ukrainian War has also affected the Union and, thus, the ENP. One of the aims of 

the ENP is to stem the tide of migration. The EU has opened its doors to the Ukrainian 

people, but it has not done the same for Syrians. These two examples show that the EU reacts 

differently to migration waves. The Union acts subjectively on migration, one of the topics of 

the ENP (Banchio, 2022: 190-192). This undermines trust in the ENP. Therefore, the Union 

needs to regulate its asylum policy. 

Not only does the EU impose economic sanctions on Russia, but it also closes its airspace and 

provides weapons to Ukraine, a new step for the ENP. The EU has abandoned its soft policy 

and openly sided with Ukraine. 

The war has also affected the ENP’s other energy and environment chapters. The EU has 

limited energy resources. Russia’s supply lines run through Ukraine, and 80% of its gas to the 

EU is carried through those pipes. Therefore, the EU focused on striking a balance in its 

relations with Russia. However, since the war, the EU has been seeking different energy 

routes, which it has worked on for some time. It started importing LNG from countries such 

as the US and Qatar. Qatar and the US have 24.7 and 12.6 trillion cubic meters of LNG, 

respectively (Natural Gas World, 2022), which is enough for the EU. Renewable energy 

sources have already been on the EU agenda for a long time, and since the war, it has become 

increasingly interested in those sources. This is also to protect the environment, one of the 

topics of the ENP. 

For this reason, an emergency response plan called “RePowerEU” was declared, raising the 

share of renewables in the European Union’s final energy consumption to 45% from 40% by 

2030. Moreover, the EU has decided to phase out natural gas supplies from Russia gradually, 

and the aim is to end energy dependence on Russia by 2027 (Egenhofer, 2022). 

This war has also made it difficult to ensure security, one of the objectives of the ENP. The 

annexation of Crimea and the Kerch Strait crisis followed Russia’s conflict with Georgia in 

2008. With the war that started on February 24, 2022, the security that the EU aimed for with 

The ENP could not be achieved. Before the war, the EU tried to stabilize Russia regarding 

security. For example, French leader Emmanuel Macron has tried to engage Russia in 

European security efforts by working more closely with Vladimir Putin (Szewczyk, 2022). 

While the founding rationale of the ENP was to ensure security, a fragmented Ukraine would 

mean serious insecurity for the Union, a development that the EU would not want. Having 
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failed to reach a full agreement with its members on the Common Foreign and Security 

Policy, the EU has not performed well in the area of Common Defense. For example, the 

Union has no army. The Union has increased its relations with NATO to ensure security in 

Europe. However, the EU has allocated more budget to defense. For example, Germany has 

announced that by 2022 it will allocate 2% of its budget to its military wing, i.e., security 

(Rogers, 2022). 

The EaP, the regionalized version of the ENP, has six members. Ukraine, perhaps the most 

critical country in the EaP, has applied for membership in the EU, which is a significant 

development, and Moldova and Georgia have followed suit. This shows that the Eastern 

dimension of the ENP has partially collapsed because three EaP countries have applied for 

membership due to the inadequacy of the ENP’s protective umbrella (Buras and Lang, 2022: 

2-5). 

Visa liberalization and DCFTA are probably not enough for neighbouring countries. On the 

other hand, Belarus, one of the EaP countries, did not attend the 2017 and 2019 Union 

meetings. The EU suspended its relations with Belarus in 2022. Belarus opened its military 

base to Russia in its war with Ukraine. This move shows that Belarus has already abandoned 

the ENP and turned into almost a satellite state of Russia. Armenia does not show its side 

clearly and does not portray a very enthusiastic figure for the EU. Azerbaijan, on the other 

hand, pursues a policy of balance. The EU is careful in its relations with Azerbaijan. In short, 

Belarus, Armenia, and Azerbaijan are not enthusiastic about the EaP. Moreover, Ukraine, 

Moldova, and Georgia have applied for membership in the Union. These developments 

indicate that the EaP has also partially collapsed. 

5. Conclusion 

The global economic crisis and the Russia-Georgia conflict in 2008, Russia’s cutting off 

natural gas transfers to the EU via Ukraine in 2006 and 2009, the Arab Spring that started in 

2010, Russia’s annexation of Crimea in 2014, the pandemic that emerged in 2020, and the 

Russo-Ukrainian War that started on February 24, 2022, show that The ENP, which the EU 

created to solve a multitude of problems, is not working effectively. 

Due to the Russo-Ukrainian War, Ukraine has applied for membership, and Georgia and 

Moldova have followed suit. This means that the Eastern part of The ENP has partially 

collapsed. In other words, three countries of the six-member EaP have applied for 

membership due to the inadequacy of the protective umbrella of The ENP. Therefore, visa 

liberalization and the DCFTA under the EaP have not been sufficient for the neighbouring 

countries. 

The possible membership of the three countries will be seen as a double standard of the Union 

against Turkey, which has been waiting for membership for many years, and Macedonia, 

which has been waiting for some time. On the other hand, it is unclear what action the Union 

will take in the face of these developments. If Ukraine, Moldova, and Georgia’s membership 

applications are accepted, the ENP will be replaced by the enlargement policy. However, 

since these countries fail to fulfill most of the Copenhagen criteria, it is likely that the 

enlargement policy will also be modified. Nevertheless, it is clear that the EU needs to revise 

The ENP until it eliminates its energy dependence on Russia. 

In conclusion, Russia’s war against Ukraine and the developments in the ongoing process 

have opened the doors of a new era for the EU. This new era requires a modification to the 

ENP. 
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ABSTRACT 

In this study, the changes in the "Political Order" after the Industrial Revolution are 

explained. In addition, changes and transformations in energy resources are emphasized. 

Within the framework of both concepts, it is described that there is a cyclical situation. In the 

current conditions, as we approach a new period of change, the changes in the use of energy 

resources are indicated. In this context, initiatives related to the changes and transformations 

that have emerged are also mentioned. In the Initiatives extension, the concept of "Green 

Energy" and its expanding definition are also described. Within the framework of all these 

concepts, the situation is evaluated and examined. The emerging and possible risks are 

emphasized and the elements to be taken are emphasized politically and the importance of 

implementing balance and harmony policies in energy politics. 

Keywords: Energy, Energy Initiatives, Energy Policies 

DEĞİŞEN DÜNYA ENERJİ DENGELERİ  ve YANSIMALARI 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, Sanayi devriminden sonra öncelikle “Siyasi Düzen” değişimleri ele alınarak 

açıklanmaktadır. Bununla birlikte enerji kaynaklarında yaşanan değişim ve dönüşümler 

üzerinde durulmaktadır. Her iki kavram çerçevesinde de döngüsel bir durumun olduğu 

betimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlarda yeni bir değişim dönüşüm dönemine 

yaklaşılırken enerji kaynaklarının kullanımında görülen değişimler belirtilmektedir. Bu 

bağlamda ortaya çıkan değişim ve dönüşümlere ilişkin inisiyatiflerden de bahsedilmektedir. 

İnisiyatifler uzantısında “Yeşil Enerji” kavramı ve genişleyen tanımlaması da 

betimlenmektedir. Tüm bu kavramlar çerçevesinde durum değerlendirmesi yapılmakta ve 

irdelenmektedir. Ortaya çıkan ve çıkması muhtemel riskler üzerinde durulmakta ve alınması 

gereken unsurlar siyaseten ve enerji politik olarak denge ve uyum politikalarının 

uygulanmasının önemi vurgulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji, Enerji İnisiyatifleri, Enerji Politikaları,  

 

Introduction 

Energy is an important phenomenon in development plans and programs for all countries. In 

particular, the production and consumption of electrical energy is considered as a 

development indicator for countries. Planning future projections constitutes the main 

paradigm of "energy policies". In other words, especially the energy resources that can be 

used for the production of electrical energy and the access to these resources and the supply 

chains of these resources are important. Therefore, energy raw materials to be used in power 

plants and their usage programs have always been politically prominent metaphors [1]. 

Although many energy sources can be mentioned today, the energy sources that are available 

to the command have a special importance. In other words, the available energy sources, 

which are energy sources that can keep the power plants in operation at full power at any time 
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neither days nor seasons, constitute undeniable and indispensable energy sources in terms of 

energy policies. For this reason, fossil fuel power plants and nuclear power plants, which are 

power plants operating with available energy sources, are described as "base power plants". 

Fossil fuels (coal, oil, and gas) and uranium are therefore of strategic importance for energy 

policies [2]. 

Political Transformations After the Industrial Revolution 

Energy has been important since the world came into existence. Considering that food is also 

an energy source for biological energy, it can be said that all efforts are made to reach the 

energy source necessary for life. However, since the formation of advanced economies in 

today's context is mainly seen after the Industrial Revolution. So, it is adopted to focus on the 

transformations after the Industrial Revolution. 

Although the beginning of the industrial revolution was taken as the French Revolution of 

1789, the 19th century, when the widespread effects of the industrial revolution were seen. It 

would be appropriate to look at the century and beyond. It is observed that the period in 

question is a process in which significant changes in the world political order and 

transformations beyond change have occurred. 

When we look at the pre-World War I, it is seen that there is a "Multipolar" world order. 

During this period, the Ottoman Empire, the British Empire, the Tsardom of Russia, France, 

the Austro-Hungarian Empire and Prussia are seen as active countries (Figure 1). 

After World War I, there was the emergence of nation states. In this context, the Ottoman 

Empire, the Austro-Hungarian Empire collapsed, the Russian Tsardom underwent a radical 

regime change. The Empire of Great Britain has lost power. 

 

 
 

Figure 1 World Political Orders After the Industrial Revolution 

 

The period between World War I and World War II can be described as a transitional period. 

Because in this period, a focus country and/or countries that affect the world political order as 

a power center are not fully observed. On the other hand, there have been the emergence of 

economic as well as political instability. 
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After World War II, the "Bipolar" world was formed. During this period, the United States of 

America (USA) and the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) emerged as polar 

countries. The military pacts formed by these two countries around themselves gained 

strength and dominated the period economically and politically on their peripheries (Figure 

1). 

As we entered the last 10 years of the 20th century, a new era was entered with the dissolution 

of the USSR. Thus, "Unipolar (Monopolar)" world conditions were formed. In other words, 

the United States has become the leader of the unipolar world. 

In the current period, the impression is obtained that a transformation is taking place again. 

Here again, it can be mentioned that a "Multipolar" world order has being formed (Figure 1). 

In the transition back to the Multipolar World; It can also be said that the COVID-19 

Pandemic that emerged in 2019 and the "Ukraine Crisis" that followed from the beginning of 

2022 are active. Thus, it can be said that the change of the world political order is almost 

completing a cycle [3, 4]. 

Changes in the Use of Energy Resources After the Industrial Revolution 

The changes in the world political order have in fact affected the change of the world way of 

life. Energy is political here, and in this context, the use of energy sources has also changed. 

In other words, as transformations take place in the world political cycle, the uses of 

prominent energy sources have also changed (Figure 2). 

 

 
Figure 2 Changing of Using the Energy Sources After the Industrial Revolution  

Via With World Political Orders  

 

Before the World War I, coal was used as the fuel for steam engines, the technological system 

that was the locomotive of the industrial revolution. Traditional Fuels (such as wood, plant 

residues, etc.) continued to be used in life. However, it can be said that coal has been the main 

source. In other words, it is understood that energy sources vary depending on the conditions. 

With the spread of the industrial revolution, the use of electricity has become increasingly 

prominent. Power plants have gained importance mainly in the 20th century. The increase in 

electricity demand and therefore electricity production has been effective in transforming 

energy policies. In this context, in the multipolar world, oil has gained importance along with 
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coal after World War I. It should be noted here that; Over time, the importance of oil has 

increased even more and has become the dominant source of energy. 

After World War II (bipolar period), in addition to oil and coal, natural gas began to be widely 

used and fossil fuels became the dominant energy sources. In addition, nuclear technology, 

which developed in World War II, was developed for peaceful purposes following the war 

and, in this context, nuclear power plants began to be used in developed countries with great 

energy requirements. 

In the monopolar period and especially in the twenty-first century, it is observed that the use 

of "Renewable Energy Sources" is adopted. Here, it can be said that the existence of climate 

change conditions in the world has also been effective of using increasing of renewables. 

However, fossil fuels are still the dominant energy sources due to the fact that renewable 

energy sources do not have the feature of being available. 

On the other hand, the "Green Deal" has been mentioned by the EU (European Union) and 

now the "New Green Deal" in the US (similar to the EU) [5-7]. Here, the concept of "Green 

Energy" also manifests itself as a basic concept. However, finally, while the concept of 

"Green Energy" mainly describes the sources of "Renewable Energy", within the framework 

of the applications made by 13 countries under the leadership of France, the production of 

energy from "Nuclear Energy" and "Natural Gas" has been included in the concept of "Green 

Energy" [8]. Thus, the impression is obtained that a cycle is being completed in the use of 

energy resources. 

When we look at the world energy use at present, it is seen that the use of energy sources is 

gradually diversifying (Figure 3). However, the predominance of fossil fuels is also clearly 

visible in spite of climate change initiatives [9]. 

 

 

 
 

Figure 3 Energy Resource Use in the Industrial Age [9] 

  

Conclusion 

It is seen around the issues explained; Within the scope of the political transformations the 

world has experienced since the Industrial Revolution, after the "Multipolar", "Bipolar" and 

"Unipolar" periods, the world is now moving towards a "Multipolar" order again. In parallel 
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with the transformations in the world political order, it is seen that there are changes in the use 

of energy resources. 

As there are transformations in the world political order, it is observed that while a 

"Multipolar" order is being passed, the use of multiple energy sources in energy use is also in 

question. Here, in terms of energy policies, the supply of energy raw materials and ensuring 

the reliability of supply chains will gain importance. 

As can be seen, while there is a formation of multiple power centers in political power, the 

energy sources used are also diversifying. It should be noted here that; All the changes and 

transformations in the world have been quite painful and often hotly conflicted. In other 

words, adaptation to the conditions that may arise is a critical issue here. 

To put it succinctly; after the Industrial Revolution, it is necessary to implement policies of 

harmony and balance in the political context of energy politically and at the same time in the 

change of energy resource uses. 
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ÖZET 
Sporda çeviklik üzerine yapılan araştırmalarda, çeviklik performansının yaşla birlikte 

değişimi sıklıkla araştırılmaktadır. Ancak tekvandoya özgü çeviklik testinin yaşa göre nasıl 

değişeceği tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı yaş gruplarındaki elit 

taekwondo oyuncularının taekwondoya özgü çeviklik performanslarını belirlemek ve 

karşılaştırmaktır. Çalışmaya 11-15 yaş arası 27 Taekwondocu (14 erkek-13 kadın) katılmıştır. 

Sporcular 11-12 ve 13-15 yaş olmak üzere 2 yaş grubuna ayrıldı. Her katılımcı 3 teste tabi 

tutuldu: Tekvandoya özgü çeviklik testi (TSAT), zikzak çeviklik testi(ZT) ve durarak uzun 

atlama testi(DUAT). Sporcuların ilk olarak antropometrik özellik ölçümleri yapılmıştır. 

Ardından ikinci gün ise sporculara TSAT, ZT ve DUAT testleri uygulandı. Katılımcıların her 

test için iki alt maksimal deneme yapmasına izin verildi. Gruplar arası farklılıkları belirlemek 

için bağımsız gruplarda T-testi kullanıldı. Yaş ve test değişkenleri arasındaki korelasyon, her 

grup için Pearson korelasyon katsayısı testi ile kontrol edildi. Sonuçlar olarak, yaş grupları 

arasında TSAT, ZT ve DUAT testleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulundu(p ˂ 0.05)(p 

˂ 0.001). Yaş grupları arasında beden kütle indeksi(BKİ), boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 

açısından anlamlı farklılıklar bulundu(p ˂ 0.05) (p ˂ 0.001).  13-15 yaş grubundaki sporcular 

TSAT, ZT ve DUAT testlerinde diğer yaş grubuna göre daha iyi performans gösterdiler. Her 

iki yaş grubunda da TSAT ile diğer testler arasında da ilişki bulunmuştur(p ˂ 0.05) (p ˂ 

0.001). Sonuçlar, 11-12 yaş arası taekwondocuların DUAT testi ile ZT arasında bir ilişkinin 

olmadığını, ancak her iki testin TSAT ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, 11-12 

yaş arası taekwondocuların çeviklik performanslarının ZT ve DUAT testlerine göre  

değerlendirilmesi doğru sonuçlar verirken, DUAT testi sonuçlarının genel çeviklik testi olan 

ZT ile değerlendirilmesinin yanlış sonuçlar verebileceğini göstermektedir. Bu sonuçlar, 11-12 

yaş arası taekwondocuların branşa özgü çeviklik performanslarının DUAT egzersizlerine 

karşın, ZT ve TSAT egzersizleriyle daha fazla geliştirebildiklerini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yön değiştirme; Taekwondoya özgü çeviklik testi; Antrenman; Büyüme 

ve gelişme; Çocuk 

 

ABSTRACT 
In studies on agility in sports, the changes in agility performance with age are frequently 

investigated. However, it is not known exactly how the taekwondo specific agility test will 

change according to age. The purpose of this study was to identify and compare the specific 

taekwondo agility abilities of elite taekwondo players in different age groups. 27 Taekwondo 

players (14 males-13 females) between the ages of 11-15 participated in the study. The 

players were divided into 2 age groups: 11-12 and 13-15 years old. Each participant 

completed 3 tests: Taekwondo specific agility test (TSAT), zigzag run test (ZT) and Standing 
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long jump test (SLJ). Firstly, anthropometric characteristics were performed. Then, 

Taekwondo-specific agility test, zigzag run test, and Standing Long Jump test were performed 

on the another day. Participants were allowed to perform two sub-maximal trials for each test. 

The T-test for independent samples was used to determine significant differences in tests. The 

correlation between age and performance skill variables was checked with the elementary 

causal procedure (Pearson’s correlation coefficient) for each group. The results indicate that 

there are significant differences in TSAT, Zigzag test, and standing long jump performance 

among age groups. Also, significant differences in body mass index, height, and weight were 

observed between groups (p ˂ 0.05) (p ˂ 0.001).  The athletes in the 13-15 age group did 

considerably better in TSAT and zigzag agility tests and in SLJ tests. The results show that 

there is no relationship between the DUAT test and the zigzag agility test of taekwondo 

players aged 11-12, but it is related to the TSAT (p ˂ 0.05) (p ˂ 0.001). Therefore, the 

evaluation of the performances of taekwondo players between the ages of 11-12 according to 

the zigzag agility test and DUAT tests gives correct results, while the evaluation of the DUAT 

test results with the ZT, which is the general agility test, shows that it may give incorrect 

results. The results indicate that taekwondo players aged 11-12 years can improve their 

performance more with zigzag agility test and TSAT exercises than with SLJ exercises. 

Keywords: Change of direction; Taekwondo Specific test; Training; Growth and 

development; Children 
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ABSTRACT 

The buckling analysis of functionally graded materials (FGMs) plates exposed to different 

load conditions is investigated using an efficient and simple refined plate theory. Uniaxial and 

biaxial compression loads along with simply supported boundary conditions on rectangular 

FGM plates are investigated. The effective material properties are computed using the simple 

power law equation of the volume fraction of the plate constituents. The governing equations 

are obtained from the principle of virtual works. The accuracy of present analytical solution is 

confirmed by comparing the present results with those available in existing literature. It can 

be concluded that the present theory is not only accurate, but also simply in predicting the 

buckling analysis of functionally graded plates. 

KEYWORDS Buckling; FGMs; compression; biaxial; theory 
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ÖZET 
Fibromiyalji (FM), merkezi sinir sistemini etkileyen ve yaygın ağrı, yorgunluk ve fonksiyonel 

gerileme ile karakterize, kronik bir ağrı sendromudur. Dünya nüfusunun tahminen %3-6'sını 

etkilemektedir. Kadınlarda erkeklere göre birkaç kat daha sık görülür ve görülme sıklığı yaşla 

birlikte artmaktadır. FM heterojen ve karmaşık bir durumdur ve ağrı en belirgin semptom 

olmasına rağmen, bozulmuş fiziksel kapasite, aktivite kısıtlılığı, yorgunluk ve sıkıntı ile 

ilişkilidir. Fibromiyaljinin patogenezi halen uzmanlar tarafından tartışılmaktadır. FM, 

beyindeki bir ağrı işleme problemiyle ilişkili gibi görünmektedir. Merkezi sinir sisteminin 

aşırı uyarılabilirliği ve dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerdeki bozukluklar, 

fibromiyaljinin ana nedenleri olarak kabul edilmektedir. Çoğu durumda, hastalar ağrıya aşırı 

duyarlı hale gelir. Ağrıya karşı sürekli aşırı uyanıklık, psikolojik problemler ile de 

ilişkilendirilmektedir. Günümüzde fibromiyaljinin tam bir tedavisi yoktur, bu nedenle 

tedaviler, semptomları hafifletmeyi ve sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmeyi 

amaçlar.  Fibromiyaljinin tedavisi olmamasına rağmen, temel tedaviler ilaçlar, egzersiz, 

bilişsel davranışçı terapi ve sağlık eğitimi gibi multidisipliner yaklaşımları birleştirir. FM 

tedavisinde egzersiz uygulaması  düşük maliyetli olması ve fiziksel ve psikolojik sağlık 

bileşenlerini (endorfinler ve serotonin gibi belirli nörotransmitterlerin aktivitesini artırarak) de 

iyileştirmesi nedeniyle oldukça etkili görünmektedir.  Son yıllarda FM tedavisinde egzersizin 

etkisini sınayan birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen sonuçlar oldukça çelişkili 

görünmektedir. Bu çelişkilerin muhtemel nedenleri çalışmalarda kullanılan egzersizin şiddeti, 

süresi, tipi, katılımcıların özellikleri vb. gibi yöntemsel farklılıklardır. Egzersizin FM 

tedavisindeki etkinliğinin tam olarak ortaya konulması için bu yöntemsel farklılıklara dikkat 

ederek çalışma sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışmada FM 

hastalarında farklı akut ve kronik egzersiz türlerinin (aerobik egzersiz, direnç egzersizi, 

esneklik egzersizi, tai-chi) etkileri ayrı ayrı ve çeşitli değişkenler açısından derlenmiş ve 

tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: fibromiyalji, egzersiz ,kronik ağrı 

 

ABSTRACT 
Fibromyalgia (FM) is a chronic pain syndrome that affects the central nervous system and is 

characterized by widespread pain, fatigue and functional decline. It affects an estimated 3-6% 

of the world's population. It is several times more common in women than in men, and its 

incidence increases with age. FM is a heterogeneous and complex condition, and although 

pain is the most prominent symptom, it is associated with impaired physical capacity, activity 

limitation, fatigue, and distress. The pathogenesis of fibromyalgia is still debated by experts. 

FM appears to be related to a pain processing problem in the brain. Hyperexcitability of the 

central nervous system and disturbances in neurotransmitters such as dopamine and serotonin 

are considered the main causes of fibromyalgia. In most cases, patients become hypersensitive 
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to pain. Constant hypervigilance against pain is also associated with psychological problems. 

There is currently no cure for fibromyalgia, so treatments aim to relieve symptoms and 

improve health-related quality of life. Although there is no cure for fibromyalgia, basic 

treatments combine multidisciplinary approaches such as medications, exercise, cognitive 

behavioral therapy, and health education. Exercise seems to be quite effective in FM 

treatment because it is low cost and also improves physical and psychological health 

components (by increasing the activity of certain neurotransmitters such as endorphins and 

serotonin). Although many studies have been conducted in recent years to test the effect of 

exercise in FM treatment, the results seem to be quite contradictory. Possible reasons for these 

discrepancies are the intensity, duration, type of exercise used in the studies, characteristics of 

the participants, etc. methodological differences. In order to fully reveal the effectiveness of 

exercise in FM treatment, the results of the study should be examined by paying attention to 

these methodological differences. Therefore, in this study, the effects of different types of 

acute and chronic exercise (aerobic exercise, resistance exercise, flexibility exercise, yoga, 

tai-chi) in FM patients were compiled and discussed separately and in terms of various 

variables. 

Keywords: fibromyalgia, exercise, chronic pain 

 

1.GİRİŞ   
Fibromiyalji genellikle yorgunluk, bağırsak bozuklukları ve uyku ve ruh halindeki 

değişiklikler gibi diğer semptomların eşlik ettiği kronik ve yaygın kas-iskelet ağrısı ile 

karakterize bir sendromdur (Chinn ve ark. , 2016). Bel ağrısı ve osteoartritten sonra en sık 

görülen ikinci kas-iskelet sistemi rahatsızlığıdır ve insanların yaşam kalitesi, ağrı ve fiziksel 

işlevleri üzerinde kalıcı olumsuz bir etkiye sahip olabilir (Häuser ve ark., 2015). 

Fibromiyalji (FM), alternatif bir neden belirlenemeyen kronik yaygın kas-iskelet ağrısı için 

kullanılan güncel terimdir. Bir hastanın gördüğü pratisyene bağlı olarak, son zamanlarda 

kronik örtüşen ağrı durumları veya fonksiyonel ağrı bozuklukları olarak adlandırılan bir dizi 

ilişkili ve örtüşen durum vardır (Sluka ve ark., 2018). Bu kronik örtüşen ağrı durumlarının, 

artan nosiseptif işlemeye ve merkezi sinir sistemi (CNS) aracılı yorgunluk, uyku, hafıza ve 

ruh hali güçlüklerinin gelişimine yol açan merkezi sinir sistemi işlevindeki değişikliklerle 

benzer altta yatan patolojiye sahip olduğu düşünülmektedir (Chinn ve ark., 2016). 

Fibromiyalji (FM), dünya nüfusunun tahminen %3-6'sını etkileyen kronik bir ağrı 

sendromudur (NFMCPA 2021), yaklaşık 230-470 milyon insanı temsil ediyor. FM, merkezi 

sinir sistemini etkiler ve genelleştirilmiş ağrı, yorgunluk ve fonksiyonel gerileme ile 

karakterizedir ve sakatlığa neden olur. FM, merkezi sensitizasyon süreçleriyle ilişkilidir ve 

diğer mekanizmaların yanı sıra glial hücre homeostazının kaybını içerir (Deitos ve 

ark., 2018). En çok 20 ile 55 yaş arasındaki kişileri etkiler. Kadınlarda (%2) erkeklerden 

(%0,5) daha sık görülür ve 60 yaşından sonra kadınlarda görülme sıklığı (%12) büyük ölçüde 

artar. Ağrı algısı subjektif ve kişisel deneyimlerle şartlandırılmış da, cinsiyetler arasındaki bu 

farklılıklar, endojen ağrı giderme mekanizmaları veya gonadal hormonların etkisiyle ilgili 

biyolojik özellikleriyle açıklanabilir (Maurer ve ark., 2016). 

FM heterojen ve karmaşık bir durumdur. FM’nin en belirgin semptomları kas ve eklem 

sertliği, yorgunluk, depresyon, uykusuzluk ve bilişsel işlev bozukluğudur. Konsantrasyon 

güçlüğü ve hafıza kaybıyla seyreden “fibro fog” buna örnek olabilir.  

Fibromiyaljisi olan kişiler ayrıca temporomandibular eklem (TMJ) disfonksiyonu, obsesif-

kompulsif bozukluk ve irritabl bağırsak sendromu yaşarlar. (Chinn ve ark., 2016) 

FMS nin bilinmeyen bir kaynağı ve patolojisi vardır ancak merkezi hassaslaşma (Häuser ve 

diğerleri, 2015) anormal nörotransmitter üretimi (Sarzi-Puttini ve diğerleri, 2020) 

immünolojik hastalıklar ve anormal nörolojik işlevler (Ji ve diğerleri, 2018) gibi faktörlerle 

ilişkilidir.  
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2. TANI 
Fibromiyalji ile uyumlu semptomları olan bireylerin klinik tanımları bin yıldır mevcut 

olmasına rağmen, fibromiyalji için yaygın olarak kabul edilen ilk tanısal kriterler 1990'da 

yayınlanmıştır. Teşhis kriterleri, bireylerin kronik yaygın ağrı ile başvurmasını ve vücut 

boyunca yer alan 18 pozitif hassas noktadan en az 11'ini gerektirir (Wolfe ve diğerleri, 1990) 

Fibromiyalji sendromunun tam teşhisi  için devam eden çalışmalar olmasına rağmen,şu anda, 

FM tanısı , Fibromiyalji Araştırma Kriterlerine dayanan, 2016 da revize edilmiş FM kriterleri 

kullanılarak değerlendirilmektedir.(Amerikan Romatoloji Koleji-2016) 

FM'li kişileri doğru bir şekilde teşhis etmek için devam eden çabalar olmasına rağmen, şu 

anda, FM tanısı , 2016 revize edilmiş Fibromiyalji Araştırma Kriterlerine dayanmaktadır.Bu 

kriterlere gore ; vücut sol üst ,sağ üst, sol alt ,sağ alt ve aksiyal bölge olarak 5 bölgeye ayrılır 

ve bu bölgelerde bulunan 19 ağrı noktasında kaçında son 1 hafta süresince ağrı olduğuna 

bakılarak yaygın ağrı indeksi (YAİ) hesaplanır. Her bölgeye 1 puan verilir. Halsizlik,yorgun 

uyanma , bilişsel bozukluk ve diğer somatik semptomları değerlendirmek için semptom 

şiddeti skalası (SŞS) kullanılır . Her fonksiyon 0-3 arası bir puan verilir. YAİ skoru ≥7ve SŞS 

skoru ≥ 5 veya YAİ skoru 3‐6 ve SŞS skoru≥9 olan,  semptomları 3 aydır aynı şiddette devam 

eden ve ağrıyı açıklayacak başka bir hastalığı bulunmayan hastalar FMS olarak 

değerlendirilir. (Wolfe ve diğerleri, 2016) 

3. TEDAVİ 
Fibromiyaljisi olan bireyler, diffüz hiperaljezi (normalde ağrılı olmayan uyaranlara karşı ağrı) 

ve/veya allodini (ağrı) ile kendini gösterir. Ağrının yaygın doğası, bu bireylerde önemli bir 

klinik özelliktir ve yorgunluk, hafıza güçlükleri, uyku ve ruh hali bozuklukları gibi bir dizi 

başka CNS aracılı semptom sık görülen komorbiditelerdir (Sluka ve ark., 2018) 

Egzersiz gibi bazı farmakolojik olmayan tedaviler de son derece yardımcı olabilir ve 

antinosiseptif nörotransmitterleri artırma ve glutamatı azaltma dahil olmak üzere endojen 

nörotransmisyonu değiştirebilir (Sluka ve ark ., 2018). 

Fibromiyaljisi olan kişiler genellikle kronik (üç aydan uzun) yaygın ağrının yanı sıra uyku, 

düşünme ve bitkinlik sorunları yaşarlar. Genellikle sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin düşük 

olduğunu bildirirler (Arnold ve ark., 2019). 

Fibromiyaljide sirkadiyen ritmi düzenleyen ve akut stres yanıtlarını artıran serotonin, 

noradrenalin ve dopamin gibi vericiler azalırken, HPA (Hipotalamus-hipofiz-adrenal aks 

)ekseninin bazal tonusunu ve akut yanıtlarını engelleyen glutamat ve P maddesi gibi uyarıcı 

nörotransmitterler seviyeleri artar. Benzer şekilde fibromiyaljide artan opioidler de akut 

sempatik ve HPA eksenli stres yanıtlarını inhibe eder (P. B. Wood and A. J. Holman , 2009). 

Serotonin ve noradrenalin, insan vücudu tarafından üretilen, ağrı, uyku ve ruh halinin 

düzenlenmesinde yer alan kimyasallardır. Egzersizle birlikte artan kan akışı dopamine 

serotonin ve endorfin seviyesini artırır. Bu da, ağrı durumunu ve ruh halini iyileştirir. (Welsch 

ve ark., 2018).Nöropeptid ailesinin bir üyesi olan P maddesi de FM'de önemi olduğu 

düşünülen bir biyokimyasal mediyatördür. Artmış substans P düzeyleri üzüntü, gerginlik, 

yoğunlaşma zorluğu, ağrı ve bellek bozukluğu ile bağlantılıdır Substans P’ nin etki 

mekanizması belirsizdir. Kuramsal olarak egzersizle, endorfinler ve opioid peptidlerle düzeyi 

artmakta, aksonal düzeyde salınımının inhibe edilmesiyle de ağrı duyarlılığı 

düzenlenebilmektedir (P. B. Wood and A. J. Holman , 2009 ) 

Şu anda fibromiyaljinin tedavisi yoktur, bu nedenle tedaviler semptomları hafifletmeyi ve 

sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlar. Bu anlamda ,egzersiz programının 

fibromiyalji için etkili bir tedavi olduğu birçok klinik uygulamada kanıtlanmış ve FMS 

tedavisinde önemli bir rol oynamış ve birçok FMS yönetim kılavuzu tarafından önerilmiştir 

(Macfarlane ve ark., 2017) 
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4. AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı FM hastalarında farklı akut ve kronik egzersiz türlerinin (aerobik 

egzersiz, direnç egzersizi, esneklik egzersizi, tai-chi) etkilerini ayrı ayrı ve çeşitli değişkenler 

açısından tartışmaktır. Bu çalışmada ; “fibromiyalji ve egzersiz”, “fibromiyalji” , “kronik 

ağrı” anahtar kelimeleriyle, Pubmed veri tabanında 2017-2022 yılları arasında yapılan 

randomize kontrollü çalışmalar ve meta analizler ikullanılmıştır. Çeşitli egzersiz türlerinin 

FM li hastalarda fiziksel fonksiyon ,ağrı durumu , hayat kalitesi, sertlik , duygu durumu 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

5.BULGULAR 
FMS için en umut verici ve uygun maliyetli farmakolojik olmayan yaklaşımlardan biri 

fiziksel egzersizdir. (Izquierdo-Alventosa ve ark.,2020).Çünkü fibromiyaljili bireyler 

genellikle düşük kardiyovasküler zindelik kas gücü ve kas dayanıklılığı nedeniyle 

kondisyondan mahrum kalırlar (Arnold ve diğerleri, 2019) Fiziksel kondisyonsuzluğun 

fibromiyaljinin nedensel yolunda bir rol oynayıp oynamadığı net değildir, ancak birkaç 

çalışma fibromiyaljili bireylerin farklı egzersiz türleri yapabildiğini göstermiştir .Düzenli 

egzersiz, genel popülasyon için yaşa bağlı kas, kemik kütlesi ve fonksiyonel bağımsızlık 

kaybına karşı koymada önemli bir faktördür; bu nedenle, fibromiyaljisi olan bireyler bir 

egzersiz programı izleyerek genel sağlıklarını iyileştirebilir ve diğer kronik durumlarla ilişkili 

riskleri azaltabilirler (Hauser ve ark., 2015) 

Düzenli egzersizin nörotransmitterlerin, nöromodülatörlerin ve hipotalamus-hipofiz 

fonksiyonunun seviyelerini değiştirdiği gösterilmiştir (Welch ve ark., 2018) .Bu unsurlardaki 

değişiklikler, kronik ağrısı olan hastalarda ağrı, stres, anksiyete ve depresyondaki gelişmelerle 

ilişkilidir. (Moylan ve ark., 2013). Bu şekilde, egzersizin analjezik etkisinin daha yüksek 

endorfin seviyeleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Boylan ve ark. , 2013) 

Hastalara genellikle aerobik,direnç,esneklik, kombine bir egzersiz programı veya tai-chi, yoga 

gibi diğer modaliteler önerilmiştir.(Bidonde ve ark., 2017).Temel olarak yaşam kalitesi, ağrı, 

zindelik ve depresyonda iyileşmeler elde etmişlerdir. Genel olarak, aerobic ve direnç egzersizi 

içeren bir protokolün tercih edilen tedavi olacağı öne sürülmüştür (Chen ve ark., 2022) 

5.1 Aerobik Egzersiz  

Aerobik egzersiz nörotransmitterleri, nöromodülatörleri, beyin kimyasını ve hipotalamik-

hipofiz fonksiyonunu değiştirir. Bu elementler beyin işlevinde yer alır ve egzersiz yoluyla 

geliştirilmeleri, gelişmiş enerji hissine, iyileştirilmiş ruh haline ve azalmış stres, kaygı ve 

depresyona yol açabilir (Klaperski ve ark., 2014). Aerobik egzersiz ile hipotalamus, 

endorfinler dahil olmak üzere artan seviyelerde nörotransmitterler salgılar (Barclay ve ark., 

2014). Endorfin salınımındaki bu artış, ağrı duyumunun azalmasına ve duygudurum 

durumlarının ve uyku kalitesinin artmasına neden olur (Scheef ve ark.,2012). Egzersiz, artan 

esneklik, onarım ve sonuçta ortaya çıkan adaptasyon yoluyla kas mikro travmasına fizyolojik 

yanıtı geliştirerek ağrının azalmasına katkıda bulunabilir (McLoughlin ve ark.,2011) 

Aerobik egzersiz ayrıca vücutta azalan inflamasyon ve oksidatif strese yol açar, bu da kaygı 

ve stres tepkilerinin azalmasıyla sonuçlanır. (Klaperski ve ark., 2014) 

Haftada 2-3 kez, ortalama 30 dk orta şiddette yapılan aerobik egzersizin; hastaların yaşam 

kalitesini artırdığı , ağrı yorgunluk ve kaslarda sertleşme hissini azalttığı  ve fiziksel 

fonksiyonları iyileştirdiği görülmüştür.(Bidonde ve ark., 2017) 

5.2 Direnç Egzersizi  
Fiziksel egzersizin FM'li kişilerde fiziksel işlevi iyileştirdiği, ağrıyı azalttığı ve yaşam 

kalitesini artırdığı gösterilmiştir (Macfarlane ve ark., 2016). Yapılan araştırmalarda direnç 

egzersizinin , FM li hastalarda kas gücünde önemli bir artış sağladığı görülmüştür, bu da 

iskelet kası disfonksiyonlarının azalmasına ve fiziksel fonksiyon seviyeleri yükselmesine 

sebep olmaktadır. (Ericsson ve ark., 2016) 
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Son araştırmalar, iskelet kaslarının, yüksek yoğunluklu egzersize yanıt olarak kasa bağlı 

sitokinleri (miyokinler) üretebilen ve salgılayabilen bir endokrin organ olarak çalıştığını 

göstermektedir. Miyokinler, sistemik inflamasyon için özel bir öneme sahip olan bir anti-

inflamatuar etkiye sahip olabildiğinden, bu bulgular FM'de rehabilitasyon ile ilgili olabilir 

(Ernberg ve ark., 2018) 

FM'li kadınların sağlıklı kadınlara benzer şekilde direnç egzersizi ile kas kuvvetini artırma 

yeteneğine sahip olduğu ve yüksek yoğunluklu direnç egzersizinin FM için güvenli olduğu 

gösterilmiştir.İyi kabul edilen bir ağır yük egzersizi müdahalesi, kas kütlesi kazanmak için 

faydalı olan kas uyaranlarını etkileyebilir ve sonuç olarak kas kaynaklı endokrin regülasyonu 

artırabilir. (Andersson ve ark., 2021) 

5.3 Tai-chi 
Tai chi, bir dövüş sanatı olarak ortaya çıkan ve yüzyıllardır uygulanan geleneksel Çin tıbbına 

dayanan egzersizi içeren eski bir disiplindir. Bu karmaşık, çok bileşenli zihin-beden 

müdahalesi, sağlığı ve zindeliği geliştirmek için fiziksel, psikososyal, ruhsal ve davranışsal 

unsurları birleştirir. (Lauche ve ark., 2015). Tai Chi, Qi Gong gibi geleneksel Çin egzersizleri 

yaşlı nüfus arasında çok popülerdir ve Tai Chi ve Qi Gong'un FMS'de ağrıyı hafifletmede 

etkili olduğu bulunmuştur (Wang ve diğerleri, 2018) 

12 haftalık randomize kontrollü bir çalışma, sağlıklı yaşam eğitimi ve esneme kontrollerine 

kıyasla tai chi'nin fibromiyaljili hastalarda ağrıyı etkili bir şekilde hafiflettiğini ve fiziksel ve 

zihinsel sağlığı iyileştirdiğini bulmuştur. (Jones ve ark., 2012) 

Yapılan  çalışmalar, tai chi'nin fibromiyaljili hastalarda ağrıyı etkili bir şekilde hafiflettiğini 

ve fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirdiğini bulmuştur. 

En sık reçete edilen ilaçsız tedavi olan aerobik egzersizle karşılaştırıldığında, tai chi, 

fibromiyaljiyi yönetmek için en az onun kadar etkili veya daha iyi görünmektedir.  

Ayrıca zihin-vücut terapisinin gelecekte fibromiyaljili hastalar için uzun süreli opioid 

kullanımıyla ilişkili yükün azaltılmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. (Wang ve 

ark.,2018) 

Wang ve ark. (2018), 12 ay boyunca takip edilen fibromiyalji semptomları olan geniş bir 

popülasyonda tai chi'nin aerobik egzersize karşı etkinliğini karşılaştırmış ve tai chi'nin 

etkinliğinin dozajına ve süresine bağlı olup olmadığını test etmiştir. Aerobik egzersizle 

karşılaştırıldığında tai chi alan katılımcıların fibromiyalji semptom şiddetinin yanı sıra fiziksel 

ve psikososyal işlevsellik ve yaşam kalitesinde daha fazla iyileşme olduğunu bulmuşlardır. 

(Wang ve ark.,2018) 

5.4 Kombine Egzersiz 
Kombine aerobik ve direnç antrenman programlarının, egzersiz toleransını geliştiren ve 

katılımcıların daha uzun süreler boyunca daha yüksek aerobik egzersiz yoğunluklarına 

ulaşmasını sağlayan, merkezi olarak nörotransmitterlerin salınması ve yerel kas 

adaptasyonları yoluyla ağrıyı azaltmada ilave bir etkiye sahip olması mümkündür. (Campos 

ve diğerleri, 2020) 

Bidonde ve ark. (2017) FMS için aerobik egzersiz müdahalelerinin etkinliğine ilişkin 13 

çalışmayı sistematik olarak değerlendirdi ve aerobik egzersiz müdahalelerinin hastaların 

ağrısını iyileştirmede etkili olduğuna ancak yorgunluk ve katılığı iyileştirmediğine dair düşük 

yoğunluklu kanıtlar buldu. Sorunları çözmek için, son yıllarda artan sayıda araştırmacı 

fibromiyalji sendromunun tedavisine ikisinin bir kombinasyonunu dahil etti ve sonuçlar, 

aerobik ve direnç egzersizlerinin kombinasyonunun ilk iki egzersizin etkilerini elde 

edebileceğini ve hatta geçebileceğini gösterdi. (Campos ve diğerleri, 2020) 

Yapılan bir network meta analizde, fibromiyalji sendromlu hastalar için egzersiz 

müdahalelerine ilişkin 45 randomize kontrollü çalışmadan elde edilen doğrudan ve dolaylı 

kanıtları birleştirdi ve fibromiyalji sendromu olan 2.400'den fazla hasta için 8 farklı 
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müdahaleyi karşılaştırdı. Ana bulgular, aerobik egzersizin direnç egzersizinin ve kombine 

egzersizin hepsinin egzersiz kalitesini artırmada önemli ölçüde etkili olduğunu göstermiştir. 

Fakat fibromiyaljili hastalarda kas ağrısının giderilmesi açısından sadece orta şiddette kısa 

sürede yapılan kombine egzersiz anlamlı pozitif etki oluşturmuştur. (Chen ve ark., 2022) 

6. SONUÇ  
Fibromiyalji (FM), yorgunluk veya azalmış fiziksel kapasite ve psikolojik değişiklikler gibi 

diğer fiziksel semptomlarla ilişkili yaygın ağrı ile karakterize kronik bir durumdur. 

FM, kronik ağrı, yorgunluk, sıkıntılı ruh hali ve uyku bozukluğunu içeren bir dizi semptomla 

karakterizedir. (Sluka ve ark.,2016) 

Fibromiyaljinin tam bir tedavisi olmamasına rağmen, temel tedaviler ilaçlar,ve ilaç dışında 

egzersiz, yoga tai chi gibi vücut temelli terapiler , bilişsel davranışçı terapi ve akupunktur 

masaj gibi multidisipliner yaklaşımları birleştirir. (Maffei ,2020) 

Düzenli egzersizin nörotransmitterlerin, nöromodülatörlerin ve hipotalamus-hipofiz 

fonksiyonunun seviyelerini değiştirdiği gösterilmiştir (Welch ve ark.,2018) .Bu unsurlardaki 

değişiklikler, kronik ağrısı olan hastalarda ağrı, stres, anksiyete ve depresyondaki gelişmelerle 

ilişkilidir. (Moylan ve ark.,2013). Bu şekilde, egzersizin analjezik etkisinin daha yüksek 

endorfin seviyeleri ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Boylan ve ark. ,2013) 

Klinik deneyim ve güncel araştırmalar, egzersizin FM'de faydalı olduğunu ve egzersizin son 

zamanlarda farmakolojik tedaviden önce birinci basamak tedavi olarak önerildiğini 

göstermektedir. (Bidonde ve ark., 2017).  

Aerobik egzersiz, FMS'de yaşam kalitesini iyileştirebilir ve kas ağrısını hafifletebilir. Ayrıca 

vücutta inflamasyon ve oksidatif stresin azalmasına yol açar, bu da kaygı ve stres tepkilerinin 

azalmasına neden olur. (Bidonde ve ark., 2017) 

Direnç egzersizi, FMS'de fiziksel işlevi önemli ölçüde iyileştirebilir.(Andersson ve ark., 

2021) 

Egzersiz, artan esneklik, onarım ve sonuçta ortaya çıkan adaptasyon yoluyla kas mikro 

travmasına fizyolojik yanıtı geliştirerek ağrının azalmasına katkıda bulunabilir. (Izquierdo-

Alventosa ve ark.,2020). 

Fibromiyaljisi olan kişilerde düşük serotonin konsantrasyonları bildirilmiştir. (Sluka ve ark., 

2016).Egzersiz, fm de azalan dopamin, serotonin ve noradrenalin gibi nörotransmitter 

seviyelerini anında artırarak hastaların duygu durumunu iyiliştirir. (Klaperski ve ark.,2014) 

Sonuç olarak aerobik ve direnç egzersizinin kombinasyonu, fibromiyalji sendromlu kişilerde 

yaşam kalitesini, ağrıyı hafifletmeyi ve fiziksel işlevi vurgulamak için en iyi egzersiz türü 

olabilir. (Chen ve ark., 2022). Ancak genel olarak fibromiyaljili bireyler için  aerobik 

egzersiz, direnç egzersizi ya da tai chi gibi egzersiz türleri ayrı ayrı ağrıyı hafifletmede ve 

yaşam kalitesini artırmada olumlu sonuçlar sağlamaktadır.  
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ÖZET 

Yetişkin nörogenezi yaşamımız boyunca beyinde yeni fonksiyonel nöron üretimidir ve stres, 

beslenme ve egzersiz gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu konu ile ilgili farklı 

araştırmalar; müzik aleti çalmak, müzik dinlemek, zihinsel faaliyetlerde bulunmak gibi 

egzersiz dışı faktörlerin yanı sıra, özellikle egzersizlerin belirgin nörogeneze yol açabildiğini 

göstermiştir. Egzersiz esnasında insan beyninde sadece üç farklı ve spesifik nörogenik alanda 

nörogenez oluştuğu ortaya çıkmıştır: Hipokampal oluşum (HF), lateral ventriküllerin 

subventriküler bölgesi (SVZ) ve striatum.  Hipokampusun temel olarak hafıza, duygulanım, 

konumlama ve yön bulmada önemli rolü vardır. Üretilen yeni nöronlar özellikle öğrenme ve 

hafıza için oldukça önemlidir. Beynin yeni nöron üretimi bloke edilirse, bazı hafıza 

yeteneklerinin bloke olduğu görülmüştür. Örneğin; mekansal farkındalık denilen ve 

yaşadığımız şehirde yolu bulmamızı sağlayan hafıza yetenekleri gibi. Bu çalışmanın amacı 

farklı egzersiz türlerinin nörogeneze etkisini çok yönlü olarak ortaya koymak ve tartışmaktır. 

Bu araştırma bir derleme çalışması olup son 5 yıl içerisinde bu konuda yapılmış olan 

randomize kontrollü çalışmaları ve meta analizleri içermektedir. Araştırmaya dahil edilen 

çalışmalar incelendiğinde egzersiz yoğunluğu ile nörogenezin en büyük göstergesi olan 

BDNF konsantrasyonu arasında bir doz etki ilişkisi olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 

aerobik egzersizler majör depresif bozukluğu olan yaşlı hastalarda depresyonu azaltmada 

antidepresan kadar etkili ve hipokampal hacimde artış sağlamaktadırlar. Yapılan meta 

analizde aerobik egzersizin yaşla birlikte azalan nörogenez önlediği, sol hipokampal hacmi 

artırdığı ve koruduğu, hipokampusta BDNF konsantrasyonu ve anjiyogenez üzerinde olumlu 

etkiye sahip olduğu görülmüştür. Egzersiz vücut ve beyin sağlığı için periferik organlar ile 

beyin arasında dengeleyicidir. Öğrenme ve hafıza için önemli olan beyin bölgelerinde nöronal 

aktivasyonu uyarır. Sonuç olarak yüksek yoğunluklu aerobik egzersizlerin, anaerobik ve 

direnç egzersizlerine göre yetişkin nöregenezi daha fazla arttırdığı söylenebilir. 

Anahtar kelimeler: Egzersiz, nörogenez, hipokampus, BDNF 

 

ABSTRACT 

Adult neurogenesis is the production of new functional neurons in the brain throughout our 

lives and is affected by many factors such as stress, nutrition and exercise. Different studies 

on this subject demonstrated that, in addition to non-exercise factors such as playing a musical 

instrument, listening to music, and engaging in mental activities, especially exercises can lead 

to significant neurogenesis. It has been revealed that neurogenesis occurs in only three distinct 

and specific neurogenic areas in the human brain during exercise: the hippocampal formation 

(HF), the subventricular region of the lateral ventricles (SVZ), and the striatum. The 

hippocampus basically plays an important role in memory, affect, positioning and navigation. 
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The new neurons produced are especially important for learning and memory. It has been 

observed that some memory abilities are blocked if the brain's production of new neurons is 

blocked. For example; such as the memory abilities called spatial awareness that allow us to 

find the way in the city we live in. The aim of this study is to reveal and discuss the 

multifaceted effects of different exercise types on neurogenesis. This research is a compilation 

study and includes randomized controlled studies on this subject in the last 5 years. When the 

studies included in the study are examined, it is seen that there is a dose-effect relationship 

between exercise intensity and BDNF concentration, which is the biggest indicator of 

neurogenesis. In addition, aerobic exercises are as effective as antidepressants in reducing 

depression and increasing hippocampal volume in elderly patients with major depressive 

disorder. In the meta-analysis, it was seen that aerobic exercise prevents neurogenesis, which 

decreases with age, increases and protects the left hippocampal volume, and has a positive 

effect on BDNF concentration and angiogenesis in the hippocampus. Exercise is a balancer 

between peripheral organs and brain for body and brain health. It stimulates neuronal 

activation in areas of the brain important for learning and memory. As a result, it can be said 

that high-intensity aerobic exercises increase adult neurogenesis more than anaerobic and 

resistance exercises. 

Keywords: Exercise, neurogenezis, hippocampus, BDNF. 

 

1. GİRİŞ 

Nörogenez yaşamımız boyunca beyinde devam eden yeni fonksiyonel nöronların üretildiği 

süreçtir. Stres, beslenme ve egzersiz gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Yıllardır 

bilinenin aksine yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular beyinde yeni nöronların 

oluştuğunu göstermiştir ve eski bilgiler rafa kalkmıştır (Liu ve Nusslock,2018). Bu konu ile 

ilgili farklı araştırmalar; müzik aleti çalmak, müzik dinlemek, zihinsel faaliyetlerde bulunmak 

gibi egzersiz dışı faktörlerin yanı sıra, özellikle aerobik egzersizlerin belirgin nörogeneze yol 

açabileceğini göstermiştir. Egzersiz esnasında insan beyninde sadece üç farklı ve spesifik 

nörogenik alanda nörogenez oluştuğu ortaya çıkmıştır: Hipokampal oluşum (HF), lateral 

ventriküllerin subventriküler bölgesi (SVZ), striatum (Woost ve diğerleri,2018). Hipokampus 

temporal lobun medial kısmında bulunur ve lateral ventrikülün temporal hornu ile yakın 

komşuluk içindedir. Temel olarak hafıza, duygulanım, konumlama ve yön bulmada önemli 

rolü vardır. Hipokampusta nöral plastisite hayat boyunca devam etmektedir. Hipokampus, 

singulat girus, hipotalamus ve amigdala birlikte “Limbik sistem”i oluşturur.  

Mental egzersiz ile öğrenme artırılarak hem nörogenezin hem de nöroplastisitenin artışı 

desteklenir ve korunur. Ayrıca diyette %20-30 kalori kısıtlaması, yemek aralarına zaman 

boşluğu bırakmak, omega 3 yağ asitleri, resveratrol ve flavonoidlerin alımı nörogenezi artıran 

etkenler arasındadır. Bazı bilgisayar ve video oyunları ile motor kontrol, görsel bellek, işleyen 

bellek, uzun dönemli hafıza ve karar verme yetilerinde olumlu etki gözlenir. Fiziksel olarak 

aktif olmak, özellikle vücutta laktik asit oluşumuna neden olacak yoğunluktaki fiziksel 

egzersizlerin nörogenez üzerinde yüksek miktarda olumlu etkisi vardır. Tüm bunların aksine 

stres, yaşlanma ile artan nörodejeneratif hastalıklar, uyku eksikliği, alkol ve sigara kullanımı 

ve doymuş yağ oranı yüksek gıdaların alımı nörogenezi engeller. 

Üretilen yeni nöronlar öğrenme, hafıza ve mekânsal farkındalık yetenekleri açısından oldukça 

önemlidir. Yapılan çalışmalarda beynin yeni nöron üretimi bloke edilirse mekânsal 

farkındalık gibi hafıza yeteneğinin de bloke olduğu görülmüştür (Anacker ve Hen,2018). 

Vücutta egzersizle birlikte salgılanan Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF), İnsülin 

Benzeri Büyüme Faktörü (IGF-1), Fibroblast Benzeri Büyüme Faktörü (FGF-2) ve Vasküler 

Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) nörogenezi tetikler (Liu ve Nusslock,2018). Beyin 

kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), esas olarak beyin tarafından üretilen sinir büyüme faktörü 

ailesinin bir üyesidir. Ensefalon ile birlikte, bazı periferik dokular, iskelet kası gibi BDNF'yi 
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sentezler. BDNF başlıca rolü, beyindeki sinaptik modülasyon, nörogenez, nöronların hayatta 

kalması, bağışıklık düzenlemesi, miyokardiyal kasılma ve anjiyogenezdir (Renteria ve 

diğerleri, 2022).  

Farklı egzersiz tiplerinin nörogenez, nöroplastisite ve bilişsel işlev üzerindeki etkileri 

gösterilmiş olsa da bu değişiklikleri uyaran spesifik mekanizma egzersiz programları arasında 

bir dereceye kadar farklılık gösteriyor gibi görünmektedir. Aerobik ve anaerobik egzersizin 

etkisine öncelikle beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF), laktat, vasküler endotelyal 

büyüme faktörü (VEGF) ve beyindeki birkaç ek protein aracılık etmektedir. Bununla birlikte, 

direnç egzersizi, iskelet dokusundan salgılanan ve beyindeki nörojenezi uyaran irisin, insülin 

büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve BDNF gibi miyokinler tarafından beyin plastisitesini etkiliyor 

gibi görünmektedir (Tavor ve diğerleri,2022). 

 Bu çalışmanın amacı farklı egzersiz türlerinin nörogeneze etkisini çok yönlü olarak ortaya 

koymak ve tartışmaktır. 

2. YÖNTEM  

Bu araştırma bir derleme çalışması olup, çalışmaya Pubmed veri tabanında 2018-2022 yılları 

arasında ‘egzersiz ve nörogenez’, ‘egzersiz ve hipokampal nörogenez’, ‘egzersiz ve BDNF’, 

‘egzersiz ve nörodejenerasyon’, ‘egzersiz ve yetişkinlerde nörogenez’ anahtar kelimeleri 

kullanılarak yapılan tarama sonucunda ücretsiz tam metin randomize kontrollü çalışmalar ve 

meta analizler dahil edilmiştir.  

3. BULGULAR 

Bu çalışma farklı egzersiz türlerinin yetişkin nörogeneze olan akut ve kronik etkisi ile 

egzersiz sonrası beyin veya periferik kaynaklı salgılanan nörotrofinlerin bilişsel işlev 

üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yapılan araştırmalar hem direnç 

egzersizinin hem de dayanıklılık egzersizinin kronik bir etki mekanizmasıyla sol hipokampal 

hacim artışına olumlu etki sağladığı görülmektedir. Ancak direnç egzersizi sırasında 

salgılanan periferik faktörler; irisin, BDNF ve IGF-1 iken, dayanıklılık egzersizi sırasında 

salgılanan faktör; katepsin B ve BDNF, anaerobik egzersiz sırasında salgılanan faktörler 

VEGF ve BDNF’dir. Bu nörotrofinler egzersiz kaynaklı yetişkin hipokampal hacim artışına, 

nörogeneze, nöroplastisiteye ve anjiyogeneze yol açar. Beyinde gerçekleşen nörogenez 

sayesinde bilişsel işlevlerde iyileşme ve antidepresan etki mekanizması ile strese dayanıklılık 

da gelişmiş olur. 

Fiziksel egzersize verilen akut yanıtlar incelendiğinde; egzersiz yapmayan veya düşük 

yoğunluklu egzersiz yapan bireyler yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz yapanlar ile 

karşılaştırılarak yapılan araştırmada BDNF düzeyinde ani artışlar olduğu görülmektedir. 

Özellikle aerobik egzersizlerin BDNF, IGF-1 ve VEGF konsantrasyonlarına olumlu etkisinin 

olduğu dolayısıyla yetişkin bireylerde belirgin nörogenez sağladığı, sol hipokampal hacim 

artışı gözlemlendiği, bilişsel fonksiyonlarda iyileşme olduğu aşağıdaki tablo ile özetlenmiştir. 

 

Yazar Katılımcılar Antrenman 

Metodu 

Sonuç Yıl Tür 

Rachel K. 

Nauer ve 

ark. 

Ortalama yaşları 

25 olan 38 

katılımcı 

Dayanıklılık 

grubu: 17 

Direnç grubu: 

21 

12 hafta 

Aerobik uygunluk seviyesinin artmasıyla dentat 

girusun CA3 alt bölgesindeki hipokampal hacim 

artışı arasında pozitif ilişki bulundu. 

2021 Kronik 
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Kathryn 

L. Kern 

ve ark. 

Ortalama yaşları 

65 olan 65 

katılımcı (39 

kadın, 26 erkek) 

Submaksimal 

artımlı koşu 

bandı testi 

(maxKAH’ın 

%85’i) 

Tek başına aerobik uygunluk seviyesiyle 

hipokampal hacim arasında ilişki bulunmadı. Ancak 

en yüksek uyaran seviyesinde hipokampal hacim 

artışı gözlendi. 

2021 Kronik 

 

Ruben 

Fernandez 

Rodrıguez 

ve ark. 

 

Yaşları 20-31 

arasında olan 

552 katılımcı 

 

7-60 dakika 

HIIT egzersiz 

 

Egzersiz yapmayan veya düşük yoğunluklu egzersiz 

yapan bireyler yüksek yoğunluklu egzersiz 

yapanlarla karşılaştırıldığında HIIT egzersizin 

BDNF düzeyinde ani artışlar sağladığı görülmüştür. 

 

2022 

 

Akut 

Joseph 

Firth ve 

ark. 

Yaşları 24-76 

arasında olan 

hafif bilişsel 

bozukluk, olası 

Alzheimer 

hastalığı ve 

sağlıklı 737 

katılımcı 

Düşük-orta-

yüksek şiddetli 

Haftada 2-5 

kez 

3-24 ay süreli 

aerobik 

egzersizler 

(yürüyüş, 

koşu, bisiklet) 

Aerobik egzersiz müdahaleleri, yaşa bağlı 

hipokampal bozulmayı önlemek ve nöronal sağlığı 

korumak için yararlı olabilir. Aerobik egzersizin sol 

hipokampal hacim üzerinde kontrol koşullarıyla 

karşılaştırıldığında anlamlı pozitif etkileri olmuştur. 

2018 Kronik 

Yong 

Kyun 

Jeon ve C

hang Ho 

Ha 

Ortalama yaşları 

15 olan 40 erkek 

katılımcı 

Düşük- orta- 

yüksek şiddetli 

koşu bandı 

egzersizi 

haftada 4 kez 

12 hafta süreli 

Orta ve yüksek yoğunluk seviyelerindeki aerobik 

egzersizin, istirahat halindeki serum BDNF 

seviyeleri ve bilişsel işlevsellik üzerinde olumlu bir 

etkisi olduğu görülmektedir. 

2018 Kronik 

Pierce 

Boyne ve 

ark. 

Yaşları 21-80 

olan 6 aydan 

önce felç 

geçirmiş 16 

katılımcı 

Koşu bandında 

HIIT, koşu 

bandında orta 

şiddetli ve 

HIIT stepper 

20 dakika tek 

seans 

Orta ve yüksek yoğunluk seviyelerindeki aerobik 

egzersizin, istirahat halindeki serum BDNF 

seviyeleri ve bilişsel işlevsellik üzerinde olumlu bir 

etkisi olduğu görülmektedir. 

2019 Akut 

Julian M. 

Gaitan ve 

ark. 

Ortalama yaşları 

64.9, ailesel ve 

genetik 

Alzheimer 

Hastalığı riski 

olan 23 katılımcı 

Haftada 3 kez 

aşamalı orta 

ila şiddetli 

yoğunlukta 7-

26 haftalık 

aerobik 

egzersiz 

26 haftalık aerobik egzersiz programı katepsin 

B(CTSB) düzeylerini artırmıştır, CTSB düzeyleri 

ile bilişsel işlev arasında pozitif ilişki bulunmuştur. 

Çalışmanın bulguları BDNF VE CTSB’yi yaşam 

tarzı müdahalelerinin beyin işlevi üzerindeki 

etkisini değerlendirmek için egzersiz 

biyobelirteçleri olarak konumlandırmaktadır. 

2021 Kronik 

 

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Majör depresif bozukluk sürekli bir üzüntü ve ilgi kaybına neden olan duygu durum 

bozukluğudur. Fluosektin gibi seçici serotonin geri alım reseptörleri tedavide en çok 

kullanılan farmasötik araçlardandır. Manyetik rezonans ile yapılan incelemelerle depresyonun 

insan hipokampal hacminde azalmaya neden olduğu görülmüştür. Micheli ve diğerleri 

(2018)’nin yaptıkları çalışmada 16 haftalık aerobik egzersizin, majör depresif bozukluğu olan 

yaşlı hastalarda depresyonu azaltmada, hipokampüste nörogenezi ve hipokampal hacmi 
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korumada antidepresanlar kadar eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir. Egzersizle 

birlikte oluşan hipokampal nörogenez, ruh hali düzenlemesinde yer alan bir alt bölge olan 

ventral dentat girustaki (VDG) olgun granül hücrelerinin aktivitesini inhibe ederek kronik 

strese dayanıklılık kazandırdığı gösterilmektedir. Anacker ve diğerleri (2018)’nin yaptığı 

incelemede artan nörogenez, stres direnci sağlar ve VDG uyarılabilirliğini azaltmaktadır. 

Yapılan meta analizde aerobik egzersizin sağ-sol hipokampal hacim üzerindeki etkisi 

incelendiğinde yaşlı erişkinlerde kontrol koşullarına kıyasla toplam hipokampal hacmi önemli 

ölçüde artırmamakla birlikte, sol hipokampal hacimde anlamlı bir artışa neden olduğu tespit 

edilmiştir. Yaşlanan popülasyonda, bilişsel gerilemeyi azaltan herhangi bir müdahalenin 

potansiyel faydaları, halk sağlığı üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olacağı sonucuna 

varılmıştır (Firth ve diğerleri, 2018). Kern ve diğerleri (2021) ‘nin 38 katılımcı ile yaptıkları 

12 haftalık direnç ve dayanıklılık egzersizi programı uygulamasından sonra artan 

kardiyorespiratuar uygunluk seviyesinin dentat girusun C3 alt bölgesine özgü hipokampal 

hacmindeki artışın egzersizle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguları destekler nitelikte 

ortalama yaşları 25 olan olan, 38 katılımcı ile yapılan araştırmada 12 haftalık direnç ve 

dayanıklılık egzersizi sonrası aerobik uygunluk seviyesinin artmasıyla dentat girusun CA3 alt 

bölgesindeki hipokampal hacim artışı arasında pozitif ilişki bulunmuştur (Nauer ve diğerleri, 

2020). Arazi ve diğerleri (2021)’nin yaptığı kontrollü denemede ise katılımcılara direnç ve 

dayanıklılık egzersizi uygulandığında hem direnç hem de dayanıklılık grupları egzersiz 

sonrası kontrol grubuyla karşılaştırıldığında BDNF ve IGF-1 konsantrasyonlarında önemli 

artışlar olduğu gözlemlenirken egzersiz sonrası kuvvet ve dayanıklılık grubu arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı görülmüştür. 

Nörodejeneratif hastalıklar ve bilişsel bozukluk hızlı bir şekilde ilerleyebileceği ve ileri yaşla 

birlikte ortaya çıkan sarkopeninin yol açtığı demans ciddi bir toplam sağlığı problemi 

oluşturabileceği riski üzerinde yapılan bir çalışmada iskelet kasının bilişsel işlevin bir aracısı 

olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda egzersiz sırasında kastan salgılanan laktat, 

katepsin B ve irisinin kan-beyin bariyerinden geçerek Alzheimer hastalığının semptomlarını 

hafiflettiği, nörogenezi artırdığı, hafıza, öğrenme ve bilişsel fonksiyonlar üzerinde pozitif 

etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (Liu ve diğerleri, 2022). Yine bu çalışmayı destekler 

nitelikte Gaitan ve diğerleri (2021)’nin yaptıkları randomize kontrollü denemede 7-26 

haftalık, haftada 3 kez denetimli, aşamalı, orta ila yüksek yoğunluklu aerobik egzersiz 

programı uygulanmıştır. Sonucunda ise Alzheimer Hastalığı (AH) riski taşıyan yetişkinlerde 

plazma katepsin B ile BDNF (egzersiz biyobelirteçleri) seviyelerinde ortaya çıkan artış 

bilişsel işlev ile pozitif ilişkili olduğu ve plazma BDNF seviyesi akut bir artış gösterirken 

metabolomik değişikliklerle beraber azaldığı görülmüştür. Başka bir çalışmada 

nörodejeneratif hastalıklarda fiziksel egzersizin plazma BDNF üzerindeki etkileri 

araştırıldığında ortaya çıkan sonuçlar literatüre paralel olarak egzersizin BDNF düzeyini 

artırdığını göstermiştir. BDNF düzeyinin ise nörogenez, nöroplastisite ve bilişsel işlev 

üzerindeki etkileri göz önüne alındığında ise mutipl skleroz, Parkinson Hastalığı gibi 

nörodejeneratif bozukluklarda tedavinin ve rehabilitasyon programlarının bir parçası olarak 

kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Gonzales ve diğerleri, 2021). 

Modern toplumlarda tıp biliminde ve teknolojide yaşanan gelişmelerle yaşlı nüfusun arttığı 

görülmektedir. Yaşlanmayla ortaya çıkan Alzheimer, demans gibi bilişsel hastalıklarda artışı 

beraberinde getiriyor. Bu durum akıllara sağlıklı yaşlanmanın nasıl gerçekleşebileceği 

sorusunu getirmektedir. Sağlıklı yaşlanmanın, vücut ağırlığı ve iç parametrelerin (glisemi, 

sıcaklık, pH) sabit kalmasına izin veren, enerji alımı ve enerji harcamaları arasındaki bir 

denge ile tanımlanabilen dengeli bir enerji homeostazı tarafından teşvik edilebileceği artık 

kabul edilmektedir (Carneiro ve Pellerin, 2022). Metabolik homeostaz beslenme ve enerji 

dengesi ile ilişkilidir. Enerji dengesine etki eden en önemli etken uygulanan diyet ve yapılan 

egzersizdir. Carneiro ve Pellerin (2022)’in yapmış olduğu çalışmanın sonucunda düşük 
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glisemik indeksli gıdalarla beslenme ve düzenli egzersiz hem beyin-bağırsak ekseni üzerinde 

hem de nöronal aktivite ve nörogenez üzerinde fayda sağladığı görülmüştür.  

BDNF'nin uzun vadeli güçlendirme (LTP), miyelinasyon ve nöronal 

farklılaşmayı desteklediği; IGF-I ise BDNF ekspresyonu, nörogenez ve damar yeniden 

şekillenmesini teşvik ettiği kanıtlanmıştır. Yong ve Chang (2018)’ın 40 erkek üzerinde 

yapmış olduğu araştırmada rastgele düşük, orta veya yüksek yoğunluklu koşu bandı egzersiz 

grubuna ve bir esneme (kontrol) grubuna 12 hafta boyunca haftada 4 kez egzersiz 

uygulandıktan sonra vücut kompozisyonu, BDNF seviyeleri, IGF-1 seviyeleri, kortizol 

seviyeleri ve çalışma belleği değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda yüksek yoğunluklu 

egzersiz grubu, istirahatte BDNF’de, IGF-1 konsantrasyon seviyesinde, kortizolde ve çalışma 

belleğinde önemli bir artış gözlemlenmiştir. Yapılan bu araştırma gösteriyor ki yüksek 

yoğunluk seviyelerindeki aerobik egzersizin, istirahat halindeki serum BDNF ve bilişsel 

işlevsellik üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir. 

Egzersizin BDNF, IGF-1 ve VEGF gibi büyüme faktörlerine aracılık ederek beyinde 

nörogenez, nöroplastisite, anjiyogenez sağladığı ve bilişsel performansı iyileştirdiği öne 

sürülmektedir. Yaşları 18-35 arasında değişen 99 katılımcının yer aldığı çalışmada 

katılımcılara fiziksel egzersiz ve uzamsal eğitim kombinasyonu; birinci gruba 20 dakikalık 

farklı yoğunlukta bisiklet egzersizi, ikinci gruba 30 dakikalık onaltı uzamsal antrenman seansı 

ve üçüncü gruba da bu ikisinin kombinasyonu uygulanmış ve yetişkinlerde sıralı bir fiziksel 

ve uzamsal eğitim kombinasyonunun, eğitim ve transfer kazanımları üzerinde ek bir etki 

ortaya çıkarıp çıkarmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda bilişsel performans, büyüme 

faktörü seviyeleri ve hipokampal alt alanlarında doğrudan kazanımlar gözlemlenmiştir (Woost 

ve diğerleri, 2018). 

Aerobik egzersiz, kalp-damar hastalıkları, obezite, diyabet gibi pek çok hastalığın tedavisinde 

kullanılmaktadır. Egzersiz sırasında salgılanan beta-endorfinler beyinde nörogenezi teşvik 

ettiği, hipokampal hacmi artırdığı, anjiyogenez ve sinaptogenez üzerinde olumlu etkilerinin 

olduğu Schoenfeld ve Swanson (2021) tarafından yapılan araştırmayla ortaya koyulmuştur. 

Lee ve Baek (2020) diyabette egzersizin beyin fonksiyonları üzerine etkisini inceledikleri 

araştırmada; koşu bandı, direnç egzersizi ve yüzmenin iyileştirilmiş glisemik kontrolle beyin 

disfonksiyonunu önlediğini, hipokampal nörogenezi artırdığını, metabolik bozukluklar ve 

depresyonu azalttığını, öğrenme ve hafızayı geliştirdiğini kanıtlamışlardır. 

Düzenli yapılan egzersiz hem vücut hem de beyin sağlığı açısından BDNF, IGF-1, 

miyokinler, hepatokinler ve adipokinler gibi substratların dengeli ve doğru zamanda 

salgılanmasını sağlar ve dengeleyici rolü üstlenmektedir (Cooper ve diğerleri, 2018). 

Boyne ve diğerleri (2019)’nin yaşları 21-80 arasında olan katılımcıların inmeden 6 ay sonra 

farklı yoğunluklardaki egzersizin BDNF ve diğer nörofizyolojik tepkilere olan etkisini 

inceledikleri çalışmada BFNF yanıtı ile max VO2 ve maksimal kalp atım hızı arasında pozitif 

ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca orta yoğunlukta yapılan egzersize kıyasla HIIT (yüksek 

yoğunluklu aralıklı antrenman)’de kortikospinal uyarılabilirlikte akut artışlar tespit edilmiştir.  

Sağlıklı genç yetişkinlerde HIIT’in BDNF üzerindeki etkisinin incelendiği çalışmada 552 

katılımcıya 7-60 dakika HIIT egzersiz programı uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda ise 

egzersiz yapmayan veya düşük yoğunluklu egzersiz yapan bireyler yüksek yoğunluklu 

egzersiz yapanlarla karşılaştırıldığında HIIT egzersizin BDNF düzeyinde ani artışlar sağladığı 

görülmüştür (Rodriguez ve diğerleri, 2022). 

Farklı yoğunluklarda yapılan egzersiz sonucu açığa çıkan laktat kan-beyin bariyerinden 

geçerek BDNF, IGF-1 ve VEGF üretiminin artışını desteklemektedir. Egzersize bağlı miyokin 

olarak dolaşıma giren laktatın beyin sağlığı üzerindeki potansiyel ve akut etkileri 

incelenmiştir. Hashimoto ve diğerleri (2021) yaptığı incelemede laktatın beyinde kronik etkisi 

anjiyogenez, sinaptogenez, nörogenez ve hipokampal hacim artışına neden olarak bilişsel 

fonksiyonları iyileştirir ve antidepresan etki göstermektedir.  
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Çok bileşenli egzersiz programının yani direnç egzersizi ve orta yoğunluklu aerobik egzersiz 

programının birleşimi hafif bilişsel bozukluğu olan bireylere uygulandığında genel biliş, 

hafıza ve yürütme işlevi üzerinde önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir (Huang ve diğerleri, 

2022). 

Sonuç olarak egzersiz hem beyin kaynaklı hem de periferik kaynaklı nörotrofinlerin 

salgılanması yoluyla beyinde nörogenezi, anjiyogenezi ve nöroplastisiteyi teşvik eder, 

hipokampal hacim artışı sağlar. Fiziksel egzersiz nörodejeneratif hastalıklarda ve depresif 

bozukluklarda korunma, tedavi ve önlemede ilaçlar kadar etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca 

egzersiz diyabetin hipokampüs üzerindeki olumsuz etkilerini tersine çevirir, glisemik kontrol 

sağlar ve BDNF, IGF-1 ve VEGF ekspresyonuyla nöron üretiminin artmasına katkıda 

bulunmaktadır. 
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ABSTRACT 
Hydroponic cultivation generally uses AB Mix nutrition which contains complete nutrients, 

but requires a fairly high cost. The use of organic fertilizers can be used as an alternative to 

reduce the nutritional needs of AB Mix. This study aims to (1) determine the effect of 

providing seaweed liquid organic fertilizer as a nutrient substitute for AB Mix (2) determine 

the best composition of seaweed liquid organic fertilizer substituted with AB Mix nutrition. 

The treatments were arranged using a Completely Randomized Design (CRD) consisting of 4 

single treatments and 6 replications. The treatments consisted of four levels, namely P0 (100% 

AB Mix), P1 (75% AB Mix + 25% seaweed liquid organic fertilizer), P2 (50% AB Mix + 50% 

seaweed liquid organic fertilizer), and P3 (25% AB Mix + 75% seaweed liquid organic 

fertilizer). The results showed that 25% of seaweed liquid organic fertilizer as nutrient 

substitution for AB Mix was equivalent to the nutritional quality of AB Mix 100% which was 

indicated by the observation variables of leaf length, leaf width, number of leaves, leaf 

greenness level, number of leaf stomata, fresh weight stems and leaves, dry weight of stems 

and leaves, fresh weight of roots, dry weight of roots, and stem diameter. The best 

composition of seaweed liquid organic fertilizer which is substituted with AB Mix nutrients 

is 75% AB Mix + 25% seaweed liquid organic fertilizer. 

Keywords: AB Mix; hydroponic; seaweed liquid organic fertilizer; mustard 
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ÖZET 
Mitokondriyal fisyon, çeşitli kanser türlerinin gelişiminde rol oynamıştır. Ancak aşırı 

mitokondriyal bölünme, mitofajiyi artırabilir ve kanser hücresi ölümünü teşvik edebilir. 

Lipopolisakkarit (LPS), TLR4 reseptörüne bağlı hücre içi yollar yoluyla meme kanseri 

hücresinin hayatta kalmasını uyarır. Bu çalışmada, MCF-7 hücrelerinin LPS ile uyarılmasının 

mitokondriyal fisyonu artırarak sağkalımı artırıp artırmadığını ve LPS tedavisine ek olarak 

altın nanopartiküllerin (Au NP'ler) uygulanmasının mitofajiyi teşvik ederek hücre ölümünü 

artırıp artırmadığını araştırıldı. 

Bu çalışmada; LPS Düşük (5 μg/ml) ve LPS yüksek (10 μg/ml) ve LPS artı Au NP'lerin (70 

μg/mL) apoptoz, mitokondriyal dinamikler ve MCF-7 insan meme kanseri hücrelerindeki 

sayısı üzerindeki etkileri 48 saatte Mitotracker (Rhodamine 123) ve Hoechst-propidium 

iodide boyama floresan görüntüleme kullanılarak incelendi. 

Bu çalışma için Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu'ndan 

onay alınmıştır (P202200039-06). 

LPS gruplarının MCF-7 hücrelerinde mitokondriyal fisyonun füzyona oranı, tedavi 

uygulanmayan kontrol grubuna göre önemli ölçüde arttı. Diğer gruplarla karşılaştırıldığında, 

LPS tedavisine ek olarak Au NP'lerin uygulanması, MCF-7 hücrelerinde mitofajiye bağlı 

mitokondri sayısını ve artan apoptozu önemli ölçüde azalttı. 

Buna göre, LPS tedavisine ek olarak Au NP'lerin uygulanması, mitofajiye bağlı hücre ölüm 

yolu yoluyla meme kanseri hücresi apoptozunu indükleyebilir. 

Anahtar Kelimeler: Altın Nanopartikül, Lipopolisakkarit, MCF-7 Hücresi, Mitokondiriyal 

Fisyon, Apoptozis  

 

ABSTRACT 
Mitochondrial fission has been implicated in the development of several types of cancer. But 

excessive mitochondrial fission can increase mitophagy and promote cancer cell death. 

Lipopolysaccharide (LPS) stimulates breast cancer cell survival via TLR4 receptor-dependent 

intracellular pathways. This study investigated whether the stimulation of MCF-7 cells with 

LPS increases survival by increasing mitochondrial fission and whether the application of 

gold nanoparticles (Au NPs) in addition to LPS treatment increases cell death by promoting 

mitophagy. 

In this study, LPS Low (5 μg/ml) and LPS high (10 μg/ml), and LPS plus Au NPs (70 µg/mL) 

effects on apoptosis, mitochondrial dynamics and the number in MCF-7 human breast cancer 
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cells were examined using Mitotracker (Rhodamine 123) and Hoechst–propidium iodide 

staining fluorescence imaging at 48 hours. 

Approval for this study was obtained from the Scientific Research Ethics Committee of 

Kırklareli University Faculty of Medicine (P202200039-06). 

The ratio of mitochondrial fission to fusion was significantly increased in the MCF-7 cells of 

the LPS groups compared to the control group that received no treatment. Compared with 

other groups, the application of Au NPs in addition to LPS treatment significantly decreased 

the number of mitochondria due to mitophagy and increased apoptosis in MCF-7 cells. 

Accordingly, the application of Au NPs in addition to LPS treatment could induce breast 

cancer cell apoptosis through the mitophagy-dependent cell death pathway. 

Keywords: Gold Nanoparticle, Lipopolysaccharide, MCF-7 cell, Mitochondrial Fission, 

Apoptosis 
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ÖZET 

Burun yüzümüzün tam ortasında konumlanmış fonksiyonel ve estetik açıdan oldukça önemli 

olan bir uzvumuzdur.  Kendine has anatomik yapısı olan burun iskelet yapısı kemik ve 

kıkırdaklardan oluşmaktadır. Burunun ayrıca kendine has çoklu innervasyon ve 

vaskülarizasyon ağına sahip cilt ve mukoza yapısı vardır.  

Fonksiyonel açıdan yüzümüzün ağız ile birlikte nefes almada esas rol alan uzvu olan burunun 

ek olarak soluduğumuz havayı filtreleme ve nemlendirme özelliği vardır.  Bir diğer önemli 

görevi de koku alma duyusudur. 

Burunun iki eşit boşluktan oluşan piramidal yapısının bozulması fonksiyonel görevlerini ciddi 

olarak etkilemektedir.  Burun pasajını etkileyen septal eğrilik ve konkal büyüme gibi 

anatomik yapıdaki normalden sapmalar bu sonuçları doğurur. Septumdaki bir milimetrelik 

deviasyon bile internal valv açısı başta olmak üzere burun içi hava yolu pasajını negatif olarak 

etkiler. 

Deviasyonu olan hastalar birkaç farklı şikayet ile başvurabilmektedir.  Nefes alamama gibi 

buruna spesifik şikayetler olduğu gibi baş ağrısı, tekrarlayan otitler gibi şikayetlerle de 

başvurabilmektedirler. Bizler çalışmamızdaki hastaları klinik şikayeti özellikle baş ağrısı ile 

birliktelik gösteren nefes alamama problemi olan olgulardan seçtik ve analizlerimizi yaptık.  

Tomografi görüntüleri ile sübjektif verileri objektif olarak desteklediğimiz bu olgularda 

posterior  septal  spur  formasyonunun  şikayetlerin  temelindeki  ortak  anatomik  değişkenlik  

olduğu  kanaatine vardık. 

Çalışmamızda 2020-2022 tarihleri arasındaki yirmi hastayı preop ve postop olarak 

değerlendirdik.  Değerlendirmemizde sübjektif olarak VAS skalasından faydalandık.  Objektif 

veri imkanı sağlayan tomografi görüntüleri ile elde ettiğimiz sübjektif sonuçları destekledik. 

BT görüntüleme verileri üzerinde aksiyal ve koronal planlarda spur formasyonunun burun yan 

duvar yapılarına yakınlığı ve postop dönemde çıkarıldıktan sonra pasaj genişliğindeki 

mesafeler ölçüldü. 

Elde ettiğimiz veriler neticesinde posterior septumda yerleşim gösteren bir osteofitik yapı olan 

spur formasyonunu baş ağrısı ile birliktelik gösteren ciddi nefes alma şikayetlerine yol açtığı 

görüldü. Çoğunlukla septum  posteriorunda  yerleşim  gösteren  bu  deformiteye  ulaşmada  

cerrahi  ulaşılabilirliğindeki  zorluk  ve   efektif  cerrahi  sonuç  alma  hedefimizden  dolayı  

açık septal  girişimin   daha   başarılı  olduğu  görüşünü  benimsedik. 

Anahtar kelimeler: Burun, Septoplasti, Spur formasyonu. 

 

 

ABSTRACT 

The nose is a functionally and aesthetically very important structure located in the mid face. 

The nasal skeletal structure, which has a unique anatomical structure, consists of bones and 
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cartilages. The nose also has a unique skin and mucosal structure with multiple innervation 

and vascularization networks. 

Functionally, the nose, which is the part of our face that plays the main role in breathing 

together with the oral opening, has the ability to filter and humidify the air we breathe. 

Another important function of the nose is the sense of smell. 

The deterioration of the pyramidal structure of the nose, which consists of two equal cavities, 

seriously affects its functionality. Abnormalities in the anatomical structure such as septal 

curvature and conchal enlargement affecting the nasal passage can cause problems. Even one 

millimeter deviation in the septum negatively affects the intranasal airway passage, especially 

at the positon of  the internal nasal valve. 

Patients with deviation may present with several different complaints. They may apply with 

complaints such as headache, recurrent otitis, as well as nasal-specific complaints such as 

inability to breathe. We selected the patients in our study from the patients with clinical 

complaints, especially headache and dyspnea, and analyzed them. We concluded that 

posterior septal spur formation is one of the common anatomical variability underlying the 

complaints in these cases, which we supported objectively with tomography images and 

subjective data. 

In our study, 20 patients, between the years 2020 and 2022, were evaluated preoperatively and 

postoperatively. We used the VAS scale for subjective evaluation of the clinical symptoms. 

We supported the subjective results with the objective data from the tomography images. On 

CT imaging data, the proximity of the spur formation to the nasal sidewall structures in axial 

and coronal planes and the distances in the passage width after removal in the postoperative 

period were measured. 

As a result of the data we obtained, it was observed that the spur formation, an osteophytic 

structure located in the posterior septum, caused severe breathing complaints associated with 

headache. We have adopted the view that open septal intervention is more successful for the 

treatment of this deformity, which is mostly located in the posterior of the septum, due to the 

difficulty in surgical accessibility and our goal of obtaining effective surgical results. 

Keywords: Nose, septoplasty, spur formation. 
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ABSTRACT  
Mature Brassicaceae plants are established as a great source of antioxidants, particularly 

phenolic compounds. Their seedlings, nowadays often branded as microgreens, also emerged 

as a rich source of healthy phytochemicals. However, results and comparisons of phenolic 

profiles of different Brassicaceae varieties are scarce. Therefore, in this study, ethanolic 

extracts of broccoli (Brassica oleracea var. italica), cauliflower (B. oleracea var. botrytis) 

and kale (B. oleracea var. acephala) were subjected to the chromatographic analysis using 

reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC). Using targeted 

metabolomics approach, we identified and quantified five phenolic acids (p-coumaric, ferulic, 

caffeic, sinapic and gallic acid) and two flavonoids (quercetin and kaempferol). In broccoli 

seedlings, highest levels of caffeic and gallic acid were recorded, as well as the highest 

quercetin content among the tested extracts. Cauliflower seedlings had the highest levels of 

kaempferol, ferulic and p-coumaric acid. Kale seedlings had the highest content of sinapic 

acid and quercetin. Results established that the phenolic profiles of different Brassica 

microgreens largely vary among cultivars. Each of the identified compounds were present in 

high concentrations in the extracts, confirming the cruciferous microgreens as a rich source of 

phenolic compounds. High content of flavonoids and phenolic acids contribute to the 

antioxidative potential of Brassica microgreens, establishing them as a healthy functional 

food which should be included in the human diet on a wider scale. Further studies should 

evaluate the health benefits of the Brassica microgreens in more detail. 

Acknowledgement: This study was supported by the Croatian Science Foundation project 

TEMPHYS (IP-2020-02-7585). 
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ABSTRACT 

Agunpakhi (The Bird of Fire), a novel by Hasan Azizul Haque, re-tells the story of the 

partition of India and the creation of a new country—Pakistan, but with a twist. Here, the 

narrator is an ordinary Muslim housewife from a remote village. She sees things through the 

eyes of her husband who has some access to the greater world. But the gaze presented here is 

certainly that of a woman for whom the partition of her family is no less heart-wrenching than 

that of the country. Her family is of utmost importance to her. The novelist very beautifully 

weaves another story of partition with that of the great historical one—the partition of the 

well-to-do rural joint family that the protagonist belongs to. In this paper I have tried to show 

what differences does it make to the novelist to present the whole story from the perspective 

of a woman. This paper further tries to find out the parallels that the novelist has very cleverly 

woven between the backdrops of both the partitions. The more tragic fact is that the dark 

shadow of partition gradually encroaches within her family resulting in scattering her children 

along with her husband. She is hurt. One by one all her children go to East Pakistan in search 

of a better future from where they never return. And the final and the most 

painful/heartbreaking blow comes from her husband when he decides to sell all his belongings 

in India and settle in East Pakistan, to live the rest of his life surrounded by his offspring and 

their families. But here lies the turning point of the novel. The till now docile, soft-natured 

ordinary housewife of a village for the first time expresses her disagreement with her 

husband’s decision. Even when her husband is obstinate on leaving the country without 

paying any heed to her opinion, she protests with all her strength. She won’t leave until one 

could explain her why she should. Finally she ends up in staying alone in her house, with the 

deepest realization that any woman has ever felt, “Me and my husband are not one human, 

rather two different personalities—in spite of being the dearest and the nearest ones, we have 

two different identities” (252, translation mine). This is the ultimate recognition of the voice 

of a feminist. This paper is a humble attempt to find out the source of such power that 

converts an otherwise illiterate, submissive, dutiful common rural woman into such an iron-

willed lady. 

Keywords: Partition, feminism, identity crisis, patriarchy 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to study the legal, social and cultural aspects of the death 

penalty in two states: the Russian Federation and the United States of America. The article 

discusses the place of the death penalty in the modern world, the status of the death penalty in 

countries around the world, history of the capital punishment in Russia and United States, 

methods of legal regulation of the death penalty in these countries, studying the statistics of 

approval and condemnation of the capital punishment among the population of the two 

countries. Scientific novelty lies in the study of the death penalty as a form of punishment in 

two very different countries. As a result, it was revealed that in the United States of America 

the level of support for the death penalty is not constant and changes from increase to 

decrease. In Russian Federation, the dynamics of a gradual decrease in support of capital 

punishment is observed. It was also revealed that in the United States of America and the 

Russian Federation it has a special status: in Russia there is a moratorium on the death 

penalty, and in the USA it is not applied in all states. 

Keywords: capital punishment; death penalty; moratorium; crime; Criminal Code; industrial 

espionage; United States Bill of Rights; murder; approval of the death penalty; condemnation 

of the death penalty.  
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ÖZET 
Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış olarak tanımlanan enflasyon devlet bütçeleri 

üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve 

jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş 

dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması gerekmiştir.1982 Anayasasında ek bütçeye 

yer verilmemekle birlikte ödenek yetersizliği durumunda yürütme organın ödenek artışına 

yönelik değişiklik talebinde bulunabileceği ifade edilmiştir. Anayasada ek bütçe olarak yer 

verilmemekle birlikte Türk kamu mali yönetiminde 2003 yılında yasalaşan 5018 Sayılı Kamu 

Malî Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabileceği 

ifade edilmiştir.  

Çalışmanın amacı Türkiye'deki 2022 yılı merkezi yönetim bütçesindeki ödenek yetersizliğinin 

nedenlerini bütçe ilkeleri bağlamında değerlendirerek çözüm olarak uygulamaya koyulan ek 

bütçeyi incelemektir. Başlangıç ödeneklerinin yetersiz kalmasında COVID-19 pandemisi 

sonrasında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte dünyada yaşanan fiyat artışlarının 

Türk bütçe sürecinde yapmış olduğu olumsuz etkilerle birlikte mali planlamada yapılan 

hataların mali yılın ortasında uygulamada aşamasındaki bütçenin ödeneklerinin yetersiz 

kalmasına neden olmuştur. Bütçenin hedef ve gerçekleşmeleri arasındaki sapmalar bütçenin 

gerçekçiliğini/güvenirliğini ve doğruluğunun sorgulanmasına yol açmakla birlikte bütçe 

hakkını da zedelemektedir.   

Anahtar Kelimeler: Ödenek, Ek Bütçe, Enflasyon. 

 

ABSTRACT 
Inflation, which is defined as a continuous increase in the general level of prices, creates 

negative effects on state budgets. As a result of the economic and geopolitical developments 

in the world and in our country, significant increases have occurred in the general price level, 

so it was necessary to increase the budget appropriations.Although the 1982 Constitution does 

not include an supplementary budget, it has been stated that in case of insufficient 

appropriations, the executive body may request a change in the appropriation increase. 

Although it is not included in the Constitution as an additional budget, it is stated that 

according to the Public Financial Management and Control Law No. 5018, which was enacted 

in 2003 in the Turkish public financial management, in case the appropriations in the budgets 

of the public administrations within the scope of the central government are insufficient or for 

the fulfillment of unforeseen services, an supplementary budget can be made by law, provided 

that the corresponding income is shown.  

The context of budget principles, the aim of the study is to investigate the reasons for the lack 

of appropriations in the central government budget of 2022 in Turkey and to examine the 

supplementary budget put into practice as a solution. Insufficient initial appropriations, along 
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with the negative effects of the war between Russia and Ukraine after the COVID-19 

pandemic and the price increases in the world, in the Turkish budget process, and the mistakes 

made in the fiscal planning caused the budget appropriations in the middle of the fiscal year to 

be insufficient. Deviations between the targets and realizations of the budget cause the 

realism/reliability and accuracy of the budget to be questioned, and also damage the right to 

the budget. 

Keywords: Appropriation, Supplementary Budget, Inflation.  

 

1.GİRİŞ 

Geleneksel olarak, maliye politikasının rolü birbiriyle ilişkili üç işlevde özetlenmiştir: kaynak 

tahsisi, gelir dağılımı ve ekonominin istikrarı. Ekonomik olaylar dinamik olduğu için 

bütçedeki harcama dağılımı da dinamik olmalıdır. Ekonomik krizler, pandemiler, enflasyon, 

döviz kurları ve diğer faktörler, ekonomik büyüme ve refahın sağlanması için maliye 

politikasını gerektirmektedir. Bu bağlamda maliye politikasının en önemli aracı olan kamu 

bütçesine önemli görevler düşmektedir. Kamu bütçelemesindeki temel sorunlardan biri, 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak doğru harcama dağılımına ulaşmaktır. Bu nedenle, hangi 

kamu harcama kategorilerinin toplum yararına öncelik taşıdığı veya olması gerektiğini daha 

iyi anlamak önemlidir (Valle-Cruz, Fernandez-Cortez, & Gil-Garcia, 2022:1). 

Maliye politikalarının belirlenmesinde, özellikle belirsizlik ve istikrarsızlıkların yoğun 

yaşandığı dönemlerde bu politikaların daha esnek bir yapıda uyarlanabilmesinde enflasyon ve 

bütçe açıkları arasındaki ilişkinin iyi analiz edilmesi önem taşır. Zira bütçe; maliye 

politikasının en önemli aracı olup, enflasyondaki değişkenlikten önemli ölçüde 

etkilenebilmektedir (Karadeniz, 2022:304). Enflasyon, kamu harcamalarını teşvik eden 

politikaların kötüye kullanılmasıyla üretilir ve durgunluk dönemleri yaratır. Yüksek 

enflasyon, para politikasının gelecekteki seyri hakkında belirsizlik yaratarak yerli yatırım ve 

yabancı sermaye girişlerini olumsuz etkiler. Aynı zamanda enflasyon diğer bazı uzun vadeli 

ekonomik büyüme belirleyicilerini ve kamu bütçesi tahsisini de etkiler (Valle-Cruz vd., 

2022:4). 

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat 2022’de başlayan savaşın devam etmesi, dünyada 

1970'lerden beri görülmemiş büyük bir enerji fiyat şokuna neden olmuştur. Enerji 

fiyatlarındaki artış dünya ekonomisine ağır bir darbe vurmaktadır. Enerji şoku enflasyonu 

körükleyerek hanehalkının satın alma gücünü azaltıp dünya çapında riskleri artırmaya devam 

etmektedir. COVID-19 Salgını sonrasında dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve 

jeopolitik gelişmeler sonucunda meydana gelen enflasyon devlet bütçeleri üzerinde olumsuz 

etkiler yaratmaktadır. Fiyatlar genel seviyesindeki ani artışlar olarak bilinen enflasyon 

nedeniyle bütçe ödeneklerinde de artış yapılması gerekmiştir. Bu çalışmanın amacı 

Türkiye'deki 2022 yılı merkezi yönetim bütçesindeki ödenek yetersizliğinin nedenlerini bütçe 

ilkeleri bağlamında değerlendirerek çözüm olarak uygulamaya koyulan ek bütçeyi bütçe 

hakkı bağlamında incelemektir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Öncelikle Türkiye’deki 

merkezi yönetim bütçesi ve ödenek kullanımı anlatılmıştır. Devamında ek bütçe üzerinde 

durulmuştur. Son olarak ise ödenek yetersizliğinin nedenleri ve ek bütçenin gerekliliği 

değerlendirilmiştir. 

2.TÜRKİYE'DEKİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE ÖDENEK KULLANIMI 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun (KMYKK) 3. Maddesine göre genel 

yönetim kapsamındaki idarelerin bütçesi; sosyal güvenlik kurumlarının (Sosyal Güvenlik 

Kurumu ve Türkiye İş Kurumu) bütçesi, mahallî idarelerin bütçesi (belediye, il özel idaresi ile 

bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri) ve merkezi 

yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 5018 sayılı 

Kanuna göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ise Kanuna ekli (I), (II) ve (III) 

sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinden oluşmaktadır. Sırasıyla genel bütçeli, özel 
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bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçelerinin biraya gelmesiyle merkezi 

yönetim bütçesi oluşmaktadır.  

Devlet tüzel kişiliğine dâhil olan ve Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin 

bütçesine genel bütçeli idareler bütçesi; bir bakanlığa bağlı veya ilgili olarak belirli bir kamu 

hizmetini yürütmek üzere kurulan, gelir tahsis edilen, bu gelirlerden harcama yapma yetkisi 

verilen, kuruluş ve çalışma esasları kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

düzenlenen ve Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan her bir kamu idaresinin bütçesine özel 

bütçe; kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurul, kurum veya üst kurul şeklinde 

teşkilatlanan ve Kanuna ekli (III) sayılı cetvelde yer alan her bir düzenleyici ve denetleyici 

kurumun bütçesine de düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi olduğu 5018 sayılı Kanun 12. 

Maddesinde yer verilmiştir.  

5018 sayılı Kanun 13. Maddesinin ikinci fıkrasına göre Merkezî yönetim bütçesinin 

hazırlanma süreci, Cumhurbaşkanı tarafından en geç Eylül ayının ilk haftası sonuna kadar 

kalkınma planları, stratejik planlar ve genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda 

makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, 

gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu 

ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren orta vadeli programın Resmî Gazete’de 

yayımlanması ile başlar
1
.  

Bütçe ve politikalar arasındaki köprü görevini sağlaması açısından orta vadeli program, 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanarak merkezi 

yönetim kapsamındaki idarelerin bütçeleri için temel bir makro belgedir. 5018 sayılı Kanun 9. 

Maddesine göre kamu idareleri bütçelerini, kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı, orta 

vadeli program, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı, stratejik planları ile program yapısına 

uyumlu şekilde ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacağı ifade edilmektedir. Orta 

vadeli program, Dünya ve Türkiye ekonomisinde gelişmeler ile makroekonomik hedefler ve 

politikalara (Büyüme, İstihdam, Fiyat İstikrarı, Ödemeler Dengesi, Finansal İstikrar ve Kamu 

Maliyesi) ilişkin olarak yapılan öngörülerle birlikte çok yıllı bir bakış açısı sunarak merkezi 

yönetim bütçe dengesini üç yıllık bir dönem için sağlamayı amaçlayan önemli bir belgedir.  

5018 sayılı Kanun gereğince kamu idarelerinin ödenek tavanları orta vadeli orta vadeli 

programda yazmaktadır. Kanun 13. Maddesine göre; “kamu hizmetleri, bütçelere konulacak 

ödeneklerle, mevzuatla belirlenmiş yöntem, ilke ve amaçlara uygun olarak gerçekleştirilir (N 

fıkrası). Bütçelerde, ödenekler belirli amaçları gerçekleştirmek üzere tahsis edilir (O 

fıkrası).”1982 Anayasasının 161. Maddesine göre; merkezî yönetim bütçesiyle verilen 

ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Bu sınırın aşılamayacağına ilişkin hükmü 

5018 sayılı Kanun 20. maddesinin D fıkrasındaki “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan 

ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz.” ifadesiyle anlaşılmaktadır. Hata 5018 sayılı 

Kanunun 70. Maddesinde “Kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama 

programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme 

belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü 

aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı 

tutarına kadar para cezası verilir.” denilerek ödenek üstü harcamanın cezai yaptırımı ifade 

edilmiştir.  

Ödenek yetersizliğinde 1982 Anayasasının dördüncü kısımının (mali ve ekonomik hükümler) 

birinci bölümde (mali hükümler) “Bütçe” başlığı altında Bütçe ve kesinhesaba ilişkin 

hükümlere ilişkin olarak 161. Maddesinde yer verilmiştir. Bu maddeye göre ek bütçeye yer 

verilmemekle birlikte ödenek yetersizliği durumunda yürütme organın ödenek artışına yönelik 

değişiklik talebinde bulunabileceği ifade edilmiştir. 1982 Anayasasında ek bütçeye yer 

verilmemekle birlikte Türk kamu mali yönetiminde 2003 yılında yasalaşan 5018 sayılı 

                                                           
1
 5018 sayılı Kanunun 9. Maddesinde 20/5/2021 tarihli ve 7319 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, “orta vadeli 

mali plan,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
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Kanunun 19. Maddesine göre merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin 

bütçelerindeki ödeneklerin yetersiz kalması halinde veya öngörülmeyen hizmetlerin yerine 

getirilmesi amacıyla, karşılığı gelir gösterilmek kaydıyla, kanunla ek bütçe yapılabileceği 

ifade edilmiştir.  

3.EK BÜTÇE 

1982 Anayasasının 161. Maddesine göre Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî 

yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmaktadır. 

Cumhurbaşkanın 17 Ekim 2022 tarihinde TBMM’e sunduğu 2022 yılı Merkezi Yönetim 

Bütçe Kanun teklifi TBMM’i tarafından kabul edilmiştir. Kabul edilen 17/12/2021 tarihli 

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 1. Maddesine göre; a) (I) sayılı 

cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 1.728.401.621.000 Türk Lirası, 

b) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelere 155.249.695.000 Türk Lirası, c) (III) 

sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlara 10.238.553.000 Türk Lirası, 

ödenek verilmiştir.  

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile merkezi yönetim bütçe giderleri 

için toplamda 1.750.957.322.000 Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir. 1 Ocak-31 Aralık 2022 

yılı için merkezi yönetim bütçesinin giderleri için yaklaşık olarak 1 trilyon 751 milyar lira 

tahmin edilmiştir. Ancak 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu daha altı ayını 

doldurmadan Cumhurbaşkanlığınca bütçe kanununda değişiklik talep edilen yeni bir kanun 

teklifi hazırlanmıştır. 

Anayasanın 161. maddesi uyarınca ödenek yetersizliğinden dolayı 2022 Yılı Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 

Cumhurbaşkanı tarafından 20 Haziran 2022 tarihinde TBMM’e sunulmuştur. Kanun teklifinin 

gerekçesine göre dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu 

genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de 

artış yapılması ihtiyacı doğduğu ileri sürülmüştür. Bu bağlamda ödenek ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi amacıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin 

“Personel Giderleri” ve “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik 

kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dâhil toplamda 1.080.515.421.000 

Türk Lirası ödeneğin eklenmesi teklif edilmiştir.  

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair 7414 Sayılı Kanun 29 Haziran 2022 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.  Bu kanunun 

1. Maddesine göre (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe 

tertiplerine 817.271.632.000 Türk Lirası, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idarelerin 

bütçe tertiplerine 63.203.143.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 880.474.775.000 Türk 

Lirası ödenek eklenmiştir. Bu maddeye göre Cumhurbaşkanlığı bütçesinde yer alan “01.08- 

Cumhurbaşkanı Ödeneği” ekonomik kodlu tertip hariç olmak üzere merkezi yönetim 

kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan “01- Personel Giderleri” ile “02- Sosyal 

Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarını içeren tertiplere başlangıç 

ödeneklerinin yüzde 40,5’i oranında ödenek eklenmiştir. Bu kanunun 2. Maddesine göre 2022 

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde yer alan genel bütçe gelir 

tahmini bu Kanuna bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam l.080.515.421.000 

Türk Lirası artırılmıştır. 

Yılın başlangıcında 1 Ocak-31 Aralık 2022 yılı için merkezi yönetim bütçesi yaklaşık olarak 1 

trilyon 751 milyar lira olarak gider tahmin edilmiştir. 12 aylık olan mali yılın tam ortasında 

Haziran 2022’de Cumhurbaşkanlığınca yaklaşık olarak 1 trilyon 80 milyar lira ek ödenek 

talep edilmiştir. Gider tahminlerinden anlaşılacağı üzere ikinci bir bütçe hazırlanmıştır. Ek 

ödenek ihtiyacı; başta doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının 

vatandaşlarımıza yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon 

nedeniyle kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde yapılan artışlar vb. olarak sıralanmıştır.  
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Öte yandan merkezi yönetim bütçe gelirlerinin; gayrisafi yurt içi hasıla deflatörü, Tüketici 

Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE), ihracat ve ithalat gibi 

makroekonomik göstergelerde beklenen değişiklikler, bu değişiklikler karşısında alınan 

proaktif kararlar ve ilk beş aylık bütçe gelir gerçekleşmeleri de göz önünde 

bulundurulduğunda Bütçe Kanunu gelir hedeflerinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. Ek bütçe ödeneklerinin gerektireceği finansman ihtiyacının merkezi yönetim 

bütçe gelirlerindeki artışla karşılanması öngörülmektedir. Ayrıca kamuda malî disiplin 

anlayışının ve TBMM’nin bütçe hakkının gereği olarak ilave ödenek ihtiyacı olan tertiplere 

yeteri kadar ödenek eklenerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir aksaklık 

oluşmaması amacıyla ek bütçe Kanun Teklifi hazırlandığı kanun teklifinde ifade edilmiştir. 

4. BÜTÇE İLKELERİ BAĞLAMINDA ÖDENEK YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ 

VE EK BÜTÇENİN GEREKLİLİĞİ 

Günümüzde hazırlık, görüşülüp onanma, uygulama ve denetim süreçlerinin tamamını 

kapsayan bütçe sistemleri; seçilmişlerin, seçenler adına seçilmişleri denetlediği bir yapı haline 

gelmiştir. Yürütme tarafından hazırlanan ve belirli bir dönem için toplanacak gelir ile 

yapılacak harcama tahminlerine yer veren bütçeler, yasama organınca onaylanmaktadır. 

Böylelikle idarece belirlenen kamu harcamaları ile kamu gelirlerinin cins ve tutarı bütçe hakkı 

bağlamında yasama organınca karara bağlanmaktadır. Yine yasama organı tarafından kamu 

bütçesinin uygulama aşamasında izlenmesi, incelenmesi ve denetlenmesi ile yürütmenin 

makroekonomik öncelikler ile uyumlu, kendine verilen yetkiler dâhilinde hareket edip 

etmediğinin tespiti sağlanabilmektedir. Bu bakımdan idarenin yaptığı her türlü eylemin genel 

kabul görmüş bütçe ilkeleri çerçevesinde saydamlık anlayışıyla yerine getirilmesini 

sağlayacak düzenlemelerin varlığı son derece önemlidir (Küçükaycan ve Çelikay, 2019:336-

337). 

Bütçenin uygulanması aşamasında daha önce meclis tarafından onaylanan ödenekler üzerinde 

yürütmenin değişikliğe gitmesine izin veren düzenlemeler bulunmaktadır. 5018 sayılı 

Kanunda da izin verildiği şekilde ödenek aktarımları yapılabilmektedir. Ancak meclisin onayı 

alınmadan yürütme tek taraflı olarak ödenekler üzerinde büyük değişikliğe gidiyorsa; bu 

durum meclisin bütçe uygulaması üzerindeki kontrolünü azaltarak bütçe hakkının 

zedelenmesine neden olmaktadır (Güneş, 2022: 103). Bu bağlamda yasama organı olan 

meclisten ek bütçe ile yürütme organın ödenek talep edilmesi bütçe hakkı gereğince son 

derece olumlu bir durumdur. Fakat 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun TBMM’de 

görüşülüp onaylanması sürecinde olağanüstü durumların (Rusya-Ukrayna savaşı hariç olmak 

üzere) öngörülmesi gerekmektedir. Hükümetlerin en önemli mali faaliyetlerinden biri olan 

bütçeleme, enflasyondaki değişkenlikten önemli ölçüde etkilenebilmektedir. Makroekonomik 

göstergelerin yer aldığı 2022-2024 Orta Vadeli Programda 2022 yıl sonu TÜFE artış oranı % 

9,8 olarak öngörülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 yılı Kasım ayı 

verilerine göre TÜFE yıllık %84,39, aylık %2,88 olmuştur. 

Para ve maliye politikası arasında kaçınılmaz bir etkileşim vardır. Bu etkileşimin doğası bir 

dizi faktöre bağlı olacaktır, ancak en önemlisi para otoritesinin enflasyonu kontrol altında 

tutmak için ne tür bir ön taahhütte bulunduğuna bağlıdır. Her türlü açık enflasyon hedefinin 

maliye politikası üzerinde bir etkisi olacaktır çünkü hem para hem de maliye politikası 

kaçınılmaz olarak kaynak kullanımı ve dolayısıyla enflasyon üzerinde bir miktar etkiye 

sahiptir (Brash, 2011). TÜFE yıllık artış oranının uygulanacak etkin para ve maliye 

politikaları ile üretim ve verimlilik artışı kanalıyla tek haneli seviyelere düşürülerek toplam 

talep koşullarının ılımlı seyredeceği, Türk Lirasının istikrarlı bir görünüm sergileyeceği, gıda 

enflasyonunun program dönemi içinde tek haneli seviyelere düşürüleceği ve yönetilen ve 

yönlendirilen fiyat artışlarının ilgili yılın enflasyon tahminiyle uyumlu oranda gerçekleşeceği 

programda ifade edilmiştir. Orta Vadeli Program, kamu harcamalarının disipline edilmesinin 
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bir aracı olması lazımken öngörü ve tahminleriyle gelecek üç yıla ilişkin maalesef niyet 

beyanı haline gelmiştir (Akdemir ve Kaptan, 2022: 355). 

Edizdoğan ve Çetinkaya (2019: 56) bütçenin doğruluk ilkesi gereğince bütçedeki gelir ve 

gider tahminlerinin samimi ve doğru olarak yapılması gerekliliğini ifade eder. Doğruluk 

ilkesinin amacı, yapılacak gelir ve gider tahminlerinin, uygulanacağı yılın koşullarına uygun 

olarak tahmin edilmesini sağlamaktır. Bu ilkenin temelinde bütçeye ilişkin tahmin yapanların 

ne aşırı bir iyimserlik ne de gereksiz kötümserliğe kapılmadan yılın şartlarına en uygun 

düşeceğine inandıkları bir doğruluk ile tahminleri yapmaları istenir (Güneş, 2022: 99). 

Bütçenin doğruluktan daha geniş bir kavram olan bütçe gerçekçiliği ilkesine göre bütçe 

gerçekleşmelerinin planlanan ve onaylanan tahminlere uygun olması gerekmektedir. Bütçe 

gerçekçiliği, bütçe tahminlerinin yanı sıra bütçe uygulaması, bütçenin meşruiyeti ve bütçe 

politikası ilişkisini de konu edinmektedir (Akdemir ve Kaptan, 2022: 333). Bu nedenle 

doğruluk ilkesinden daha geniş bir kavram olarak bütçenin gerçekçilik ilkesi açısından da 

olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır.  

5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER 

Emir ve yasakları içermemesi, yıllık olarak merkezi yönetimin gelir ve gider tahminlerini 

göstermesi ve Cumhurbaşkanı tarafından TBMM’e sunulması gibi farklılıklara sahip olması 

bakımından diğer kanunlara göre bütçe kanunu özel bir kanundur. Bütçe yılı; malî yıl olarak 

takvim yılını kapsar ve 1 Ocak ile 31 Aralık arasında yer alır. Bütçenin uygulanma süreci 

yıllık olarak 12 ay ile sınırlandırılmaktadır. Yürütme organı, bütçe hakkı gereğince yasama 

organından aldığı yıllık onay ile bir yıl için tahmini bütçe gelirlerini ve giderlerini gösteren 

merkezi yönetim bütçesini uygulamaktadır. Mali yılın ortasında (2022 yılı Haziran ayında) 

ödenek yetersizliği dolayısıyla 2022 yılında ek bütçe yapılması yasama organından izin 

alınması açısından bütçe hakkı gereğince olumludur. Fakat bütçenin yıllık olması ilkesi bütçe 

hakkının kazanılmasından bu yana uygulamada olan en eski ilkelerinden birisidir. Yasama 

organından yıllık olarak aldığı harcama iznini, yürütme organı tahminlerdeki sapmalar 

neticesinde aşmak zorunda kalmıştır.  

Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması için temel makro belge olan orta vadeli programda 

yer alan makro göstergelerdeki sapmalar bütçenin başlangıç belgesiyle başlayan mali 

planlamadaki hataları göstermektedir. Kamu idareleri için ödenek teklif tavanlarını içeren orta 

vadeli programlamayla başlayan mali planlamada yararlanılan göstergelerdeki sapmalar 

bütçenin gider ve gelir tahminlerine sirayet etmektedir. Bütçe tahminleri ve gerçekleşmeler 

arasında büyük sapmalar görülmektedir. Bütçe tahminlerinde büyük bir sapmanın olması, 

bütçenin doğruluk ve gerçekçilik ilkelerine de zarar vermektedir. 2022 yılı ek bütçesiyle, 

2022 yılı itibariyle başlangıçta yapılan tahmini giderlere %40’a varan ek ödenek artışına 

ilişkin onayı, yürütme organı tarafından yasama organından talep edilmiştir. Bütçenin tahmini 

giderler ve gelirler ile gerçekleşmeleri arasındaki bu büyük sapmalar, maalesef 

gerçekçi/güvenilir ve doğru bir bütçenin hazırlanmadığını göstermektedir. Bu durum 

zincirleme bir şekilde bütçenin hesapverebilirlik ve mali saydamlık gibi diğer önemli olan 

ilkelerini de olumsuz olarak etkilemektedir.  
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ABSTRACT  

Voi (Cleistocalyx operculatus) leaf was known as a rich resource in antioxidants and was 

used in food field for a long time. In this study, antioxidant activities of aqueous extract of the 

cleistocalyx operculatus leaf were evaluated based on ABTS free radical scavenging capacity, 

reducing power capacity and lipid oxidation inhibitory in oil-in-water model. In addition, lipid 

oxidation prevention of oil-fish meat during refrigerated storage was also carried out. 

Research results indicated that the extract exhibited antioxidant activity both in vitro and 

model. IC50 values of ABTS free radical scavenging capacity and reducing power capacity of 

extract were 120 µg d.b/ml and 2.14 mg d.b/ml, respectively. Also, the extract showed 

effective prevention of lipid oxidation in oil-in-water model and refrigerated oil-fish meat. 

Results revealed that potential usage of Cleistocalyx operculatus leaf extract in retardation of 

lipid oxidation in fish materials after postharvest.   

Keywords: Antioxidative activity, cleistocalyx operculatus, polyphenol, lipid oxidation, voi. 
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ABSTRACT 

More than 500 million COVID-19 cases have been noted February 2022 in Turkey. The 

country is one of the most impacted country all around the world with twenty million cases. 

The cement industry in Turkey ranks among the most energy intensive sectors with huge 

production capacities among the biggest exporter countries. The purpose of this paper is to 

clarify the effects of the pandemic on the cement industry in Turkey by showing the changes 

in manufacturing capacities, and export rates of all facilities in the country. According to the 

findings of the study, the epidemic has not important effects on the capacities of the factories. 

The factory capacities have been increased by 11.6% during the epidemic. However, it is 

found that the epidemic has no significant impact on the export rates of the cement, but it has 

important effects on the capacity usage of the facilities. The cement export rates of the 

country has continued to rise slightly but the capacities of the factories in the Turkish cement 

sector has been decreased to around 40% in 2019.  

Key Words: Energy, emissions, cement industry, COVID-19. 

 

INTRODUCTION 

Cement is a very important construction element which has been used for decades all around 

the world. It is produced by using clay and limestone and mixed into concrete to provide 

strong construction element for the buildings.  

There are 4 stages in the manufacture of Portland Cement. The first is crushing and grinding 

the raw materials, the second is blending the materials in the correct proportions, third step is 

burning the prepared mix in a kiln, and the fourth step is grinding the burned product, known 

as “clinker,” together with some 5% of gypsum to control the time of set of the cement [1, 2]. 

The three processes of manufacture are the wet, dry, and semidry processes and are so termed 

when the raw materials are ground wet and fed to the kiln as a slurry, ground dry and fed as a 

dry powder, or ground dry and then moistened to form nodules that are fed to the kiln [3, 4]. 

Each year, about 5 billion tons of cement used all around the world. With its strong effects of 

the economics and environment of a country cement industry has a very big importance to be 

analyzed and assessed.  

In Turkey, around 150,000,000 tons of cement produced annually and the country is an 

important exporter to the Europe. The greening of cement production is a major issue for the 

long-term competitiveness of Turkey’s cement industry. 

The aim of this paper is to estimate the potential impacts COVID-19 on the cement 

production trends and related emissions in Turkish cement sector. The analysis takes a 

multidisciplinary approach to consider the complex interactions of effects of change of 

 

THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE ENERGY TRENDS AND PRODUCTION 

CAPACITY OF TURKISH CEMENT INDUSTRY 

 

 
1*

Adem ATMACA 

ORCID: 0000-0002-9624-299X 
2
Nihat ATMACA 

ORCID: 0000-0003-3355-7561 

522

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye

https://www.britannica.com/technology/kiln-oven
https://www.britannica.com/technology/clinker-cement
https://www.britannica.com/science/gypsum


 

 

cement manufacturing trends on the sectors across Turkey. This approach includes the 

assessment of manufacturing capacity change and environmental effects of the sector for the 

last 5 years.  

COVID-19 is not only an international emergency for public health but also has significant 

consequences on energy, economy, and environment.  

MATERIALS AND METHODS 

In this paper, information and related data has been collected through questionnaire with the 

companies in the industry and the related data revealed by the Turkish Cement Statistics [6].  

During the questionnaire some common questions were asked to obtain participants’ 

comments about COVID-19 impacts on different production processes.  

In a year, 50 industry managers representing cement industry, material suppliers, and 

auxiallary suppliers in Turkey responded to questions. The data which were obtained from the 

database of Turkish Cement Association were statistically analyzed based on the 

manufacturing capacity of the companies. Microsoft Office Excel was used to estimate the 

potential economic impact on the cement industry. 

RESULTS AND DISCUSSION 

In 2019, Turkey is one of the biggest cement exporter in the world after Vietnam. There are 

more than 50 cement factories in the country. Around 25,000,000 tons of cement exported and 

900,000,000 USD of export have been noted to 110 countries in the world [5].  

Results show that the effect of COVID-19 pandemic may lead to mid-term effects on energy 

consumption. The Table 1 shows the cement production capacities and the capacity usage 

rates in the Turkish Cement Industry between 2017-2021 [6]. 

 
Table 1. Impact of COVID-19 lockdown on cement manufacturing capacity of Turkish Cement 

Sector. 

Years 
Clinker 

Capasity (ton) 

Cement Capasity 

(ton) 

Clinker capacity 

usage (%) 

Cement capacity 

usage (%) 

2021 96.590.230 151.350.675 88,12 55,11 

2020 94.112.060 145.401.478 82,35 53,35 

2019 91.660.020 143.752.359 67,23 41,55 

2018 89.862.360 141.876.755 82,91 53,39 

2017 83.610.980 135.592.732 90,10 62,16 

 

It is seen that even though the capacities of the factories increased, the capacity usage of the 

factories have been decreased dramatically based on the Covid19 effects of the sales of 

cement. 

The change of the capacities and the change of capacity usage of the companies in Turkey 

have been presented in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

 

523

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

 

 

 
Figure 1. The cement manufacturing capacities and the change of capacity usage of the 

companies in Turkey. 

 

It is observed that, in addition to the factory capacities the export rates have been increased 

during the pandemic (See Table 2). The Table 3 shows the first 5 countries that Turkey 

exports cement between 2017-2020. 

 

Table 2. The export rate of cement between 2017-2020. 

Years The amount of exports (ton) 

2020 
16.245.597 

2019 
11.116.119 

2018 
7.466.725 

2017 
7.980.441 
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Table 3. Top 5 countries that Turkey has been exporting cement for the last 4 years. 

Countries (ton) 2020 2019 2018 2017 

USA 5.038.370 3.660.850 1.832.456 1.273.238 

Israel 3.105.267 2.215.331 1.229.838 662.513 

Syria 1.311.717 1.173.528 777.465 1.406.651 

Haiti 903.616 390.681 384.549 367.311 

Ghana 
579.445 465.191 354.634 412.548 

 

It is seen that the energy consumption trends in Turkish Cement industry is very similar to the 

global thermal energy intensity and fuel consumption of cement and clinker production in the 

World [7]. 

The energy intensities of thermal energy and electricity have continued to decline gradually 

after the replacement of wet process kilns to dry process kilns which has more efficient 

grinding equipment and auxiliary equipment.  

The global thermal energy intensity of clinker is estimated to have remained relatively flat 

over the past five years, at 3.4-3.5 GJ/t. Although it has declined in some regions like Turkey. 

But there is an increase in energy intensity in China because of low quality coal usage during 

clinker formation process in rotary kilns (See Figure 2). 
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Figure 2. The thermal energy intensity and fuel consumption of cement and clinker 

production in the World. 

 

CONCLUSION 

The results of the paper have revealed that the following conclusions; 

- Turkey is still the leader in the cement manufacturing in the World despite the effects 

of COVID 19. 

- According to the findings of the study, the epidemic has not important effects on the 

capacities of the factories.  

- It is revealed that the factory capacities have been increased by 11.6% during the 

epidemic. 

- The pandemic has no significant impact on the export rates of the cement, but it has 

important effects on the capacity usage of the facilities.  

- The cement export rates of the country has continued to rise slightly but the capacities 

of the factories in the Turkish cement sector has been decreased to around 40% in 

2019.  

- It has been seen that energy consumption intensity values continue to decrease in the 

cement sector in Turkey. 
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ÖZET 
Bu çalışmada, Kırklareli ili Merkez ilçesine bağlı Kayalı köyünde bulunduğu kabul edilen 

müstakil bir konutun elektrik ihtiyacının PV/Rüzgar/Jeneratör hibrit enerji sistemi ile 

karşılanması durumunun fizibilite analizleri HOMER Pro yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

Konutun, 11,13 kWh/gün elektrik ihtiyacı olduğu varsayılmıştır. Yapılan optimizasyon ve 

simülasyonlar sonucunda incelenen konut için en uygun hibrit sistemde, 1,71 kW kapasiteli 

PV paneller, 2,60 kW kapasiteli doğalgaz jeneratörü, 3 kWh kapasiteli Li-Ion batarya gurubu 

ve 1,87 kW kapasiteli bir konvertör bulunacağı tespit edilmiştir. Bu sistemin net şimdiki 

maliyetinin (NPC) 8.263 $, birim enerji maliyetinin (COE) ise 0,209 $ olacağı belirlenmiştir. 

Sistem tarafından üretilecek olan 5,117 kWh/yıl elektrik enerjisinin %43’ünün PV 

panellerden, %57’sinin ise doğalgaz jeneratöründen elde edileceği tespit edilmiştir. Doğalgaz 

jeneratörünün yerine dizel jeneratör seçilmesi durumunda ise en uygun hibrit sistemde, 3,46 

kW kapasiteli PV paneller, 2,60 kW kapasiteli dizel jeneratör, 9 kWh kapasiteli Li-Ion 

batarya grubu ve 1,41 kW kapasiteli bir konvertörün olması gerektiği belirlenmiştir. Bu 

sistemin NPC değerinin ise 10,045 $, COE değerinin ise 0,254 $ olacağı tespit edilmiştir. 

Ayrıca belirlenen bu iki sistem emisyon bakımından karşılaştırıldığında, doğalgazlı jeneratör 

bulunduran sistemin CO2 emisyon değerinin yıllık 1,655 kg, dizel jeneratörlü sistemin CO2 

emisyon değerinin ise yıllık 1,209 kg olacağı belirlenmiştir. Bu durumdan, dizel jeneratörlü 

sistemin yenilenebilir enerji oranının (%63), doğalgaz jeneratörlü sistemin yenilenebilir enerji 

oranından (%28,2) daha yüksek olduğu anlaşılabilmektedir. Sonuç olarak, incelenen sistem ile 

kullanılamayan kırsal kesimlerin kullanıma kazandırılabileceği, üretilen enerjinin fosil 

kaynaklardan sağlanmasına kıyasla daha az CO2 emisyonu salınımı oluşturacağı sonucuna 

varılmıştır.        

Anahtar Kelimeler: Hibrit enerji, Yenilenebilir enerji, HOMER Pro, Fizibilite analizi, 

 

ABSTRACT 
In this study, feasibility analyses of the situation of meeting the electricity needs of a dwelling 

house, which is considered to be located in Kayalı village of Kırklareli Central district, with 

PV/Wind/Generator hybrid energy system were carried out with HOMER Pro software. It is 

assumed that the residence needs 11.13 kWh/day of electricity. As a result of the optimization 

and simulations carried out, it has been determined that the most suitable hybrid energy 

system for the examined housing will have PV panels with a capacity of 1.71 kW, a natural 

gas generator with a capacity of 2.60 kW, a Li-Ion battery group with a capacity of 3 kWh 

and a converter with a capacity of 1.87 Kw. It has been determined that the net present cost 

(NPC) of this system will be $8,263 and the unit cost of energy (COE) will be $0.209. It has 

been determined that 43% of the 5,117 kWh/year of electrical energy to be produced by the 

system will be obtained from PV panels and 57% from a natural gas generator. In the case of 

choosing a diesel generator instead of a natural gas generator, it was determined that the most 

suitable hybrid system should have PV panels with a capacity of 3.46 kW, a diesel generator 
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with a capacity of 2.60 kW, a Li-Ion battery group with a capacity of 9 kW and a converter 

with a capacity of 1.41 kW. It has been determined that the NPC value of this system will be 

$10,045 and the COE value will be $0.254. In addition, when comparing these two systems in 

terms of emissions, it was determined that the CO2 emission value of the system with a 

natural gas generator will be 1,655 kg per year, and the CO2 emission value of the system 

with a diesel generator will be 1,209 kg per year. From this situation, it can be understood that 

the renewable energy ratio of the diesel generator system (63%) is higher than the renewable 

energy ratio of the natural gas generator system (28.2%). As a result, it has been concluded 

that the rural areas that cannot be used with the studied system can be brought into use, and 

the energy produced will generate less CO2 emissions compared to fossil sources. 

Keywords: Hybrid energy, Renewable energy, HOMER Pro, Feasibility analysis, 

 

1. GİRİŞ  

Günümüzde, teknolojik gelişmelere paralel olarak insanların konfor beklentileri de sürekli 

artış göstermektedir, Bu konfor isteklerinin nerdeyse tamamı için elektrik enerjisine ihtiyaç 

duyulmaktadır, Öte yandan temel ihtiyaçlar için gerekli olan enerji talebi de artan nüfusa 

paralel olarak her geçen gün artmaktadır, Örneğin binaların iklimlendirilmesine harcanan 

enerji, binaların toplam harcadıkları enerjinin yaklaşık %40 civarındadır, Bu enerji talebi 

genellikle fosil kökenli enerji kaynaklarından karşılanmaktadır, Bunun sonucunda fosil 

kökenli enerji kaynaklarının rezervleri yok olmayla karşı karşıya kalmakta veya telafisi çok 

zor çevre sorunlarına sebep olmaktadır, Günümüzde araştırmacılar artan bu enerji ihtiyacının 

yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanabilmesi noktasında birçok araştırma yapmaktadır, 

Bu araştırmalardan bazıları yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi üzerine olurken 

bazıları da mevcut sistemlerin, incelenen bölgeler için uygunluklarının araştırıldıkları 

fizibilite çalışmaları olmaktadır, Literatürde bu konularda yapılmış birçok çalışmaya 

rastlamak mümkündür (Kumar, 2016; Linta vd,, 2021; Sen & Bhattacharyya, 2014; Singh 

2015),  

Bu çalışmada; Kırklareli ili Merkez ilçesine bağlı Kayalı köyünde bulunduğu kabul edilen 

müstakil bir konutun elektrik ihtiyacının PV/Rüzgar/Jeneratör hibrit enerji sistemi ile 

karşılanması durumunun fizibilite analizleri HOMER Pro yazılımı ile gerçekleştirilmiştir,      

2. MATERYAL VE METOT 

Hibrit enerji sisteminin kurulması düşünülen yerin güneş ve rüzgar yenilenebilir enerji 

kaynağı potansiyelleri, HOMER Pro yazılımından elde edilmiştir, Elde edilen bu veriler 

sırasıyla Tablo Şekillerde sunulmuştur,  

 
Tablo 1. İncelenen bölgenin güneş enerjisi verileri, 

AY Berraklık İndeksi Günlük Radyasyon (kWh/m
2
) 

Ocak 0,399 1,570 

Şubat 0,439 2,350 

Mart 0,471 3,480 

Nisan 0,488 4,630 

Mayıs 0,525 5,760 

Haziran 0,554 6,420 

Temmuz 0,585 6,590 

Ağustos 0,581 5,820 

Eylül 0,564 4,560 

Ekim 0,488 2,900 

Kasım 0,429 1,820 

Aralık 0,373 1,310 
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Şekil 1. İncelenen bölgenin aylara göre günlük ışınım miktarı ile berraklık indeksinin 

değişimi. 

Şekil 1 incelendiğinde, güneş ışınımı ve berraklık indeksinin yaz aylarında arttığı 

görülebilmektedir. Bu değerlerin en yüksek olduğu ayın Temmuz, en düşük olduğu ayın ise 

Aralık olduğu, ek olarak ortalama güneş ışınımı şiddetinin 3,93 kWh/m
2
 olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Şekil 2. İncelenen bölgenin aylara göre ortalama rüzgar hızı (m/s) 

Şekil 1ve 2 beraber incelendiğinde, ortalama rüzgar hızı ile güneş ışınım şiddetinin aylık 

olarak ters bir durum sergilediği görülebilir. Yaz aylarında güneş ışınımı daha fazla iken kış 

aylarında rüzgar hızının daha fazla olduğu görülebilmektedir. Bu da aylara göre yenilenebilir 

enerji kaynaklarının birbirlerini tamamladıklarını göstermektedir.  

2.1. Kullanılan Komponentler 

2.1.1. İncelemelerde kullanılan PV paneller  

Fizibilite analizlerinde kullanılan PV paneller, Generic marka, düz tip monokristal panellerdir. 

1 kW kapasiteli PV panellerin ilk kurulum ve yenileme maliyetlerinin 500 $, yıllık bakım ve 

onarım maliyetlerinin 10 $ olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca PV panellerin kullanım ömrünün 

25 yıl olduğu varsayılmıştır.  

2.1.2. Bataryalar   

Analizlerde seçilen batarya; 1 kWh – 167 Ah nominal kapasiteye, 6V nominal voltaj değerine 

ve %90 verimliliğe sahip Li-Ion bataryalardır. Bu bataryaların tanesi için ilk kurulum ve 
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yenileme ücretinin 250 $, yıllık bakım ve onarım maliyetinin 5 $ olduğu kabul edilmiştir. 

Ayrıca bataryaların minimum şarj durumlarının %20 olduğu varsayılmıştır.  

2.1.3. Konvertör  

Seçilen konvertör; invertör ve redresör görevi görmektedir. 1 kW başına ilk kurulum maliyeti 

ve yenileme ücretinin 200 $ olduğu kabul edilmiştir.   

2.1.4. Jeneratör  

İncelemelerde, doğalgazlı ve dizel olmak üzere iki farklı yakıtlı aynı kapasitede jeneratör 

kullanıldığı kabul edilmiştir. Jeneratörlerin ilk yatırım ve yenileme maliyetleri için 500 $/kW, 

bakım ve onarım maliyetleri için 0.030 $/işletme saati olduğu kabul edilmiştir. Ayrıca 

inceleme yapılan tarih itibari ile doğalgaz fiyatı 0.21 $/m
3
, dizel yakıt fiyatı ise 1.05 $/L 

olarak alınmıştır.  

2.15. Rüzgar Türbini  

İncelemelerde seçilen rüzgar türbininin kapasitesi 3 kW’tır. İlk kurulum ve yenileme maliyeti 

için 800 $, bakım ve onarım maliyeti için ise 50 $/yıl olduğu kabul edilmiştir. Rüzgar 

türbininin gövde yüksekliği 17 m’ dir. Rüzgar türbini AC barasına bağlıdır.  

3. BULGULAR ve TARTIŞMA  

HOMER PRO programı kullanılarak gerçekleştirilen simülasyon ve optimizasyonlar 

sonucunda elde edilen bulgular, doğalgazlı jeneratör kullanılan sistem için Tablo 2’de, dizel 

yakıtlı jeneratör için Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Doğalgaz jeneratörlü hibrit sistem için elde edilen bulgular 
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Tablo 2 incelendiğinde, hibrit sistemi oluşturan komponentlerin seçimi ve kapasitesine göre 

sıralanmış enerji sistemleri görülmektedir. Bu sistemlerin sıralanışları net şimdiki maliyet 

(NPC) ve enerji birim maliyeti (COE) baz alınarak yapılmaktadır. NPC ve COE değerleri en 

küçük olan sistem birinci sırada yer almakta ve kurulması en uygun sistem olarak kabul 

edilmektedir. Buna göre seçilen en uygun hibrit sistemde; 1,71 kW’lık PV paneli, 2,6 kW 

kapasiteli doğalgaz jeneratörü, 3 kWh kapasiteli Li-Ion batarya gurubu ve 1,87 kW kapasiteli 

konvertör bulunması gerektiği tespit edilmiştir. İkinci sırada ise PV/Rüzgar/Jeneratör hibrit 

sistemi verilmiştir. Bu sistemin yenilenebilirlik oranı birinci sırada sunulan sistemden daha 

fazladır. Ayrıca sadece jeneratör bulunduran sistem de seçenekler arasında sunulmaktadır. 

Fakat bu sistemin NPC değeri birinci sırada sunulan sistemin NPC değerinden yaklaşık 2.5 

kat daha fazla olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3’de dizel yakıtlı jeneratör kullanılan hibrit sistemler için optimize edilmiş seçenekler 

görülmektedir. Kurulması en uygun görülen birinci sıradaki hibrit sistem incelendiğinde, 3,46 

kW kapasiteli PV paneli, 2,60 kW kapasiteli jeneratör, 9 adet Li-Ion batarya ve 1,41 kW 

kapasiteli konvertör olması gerektiği görülmektedir. Bu sistem Tablo 2’de verilen en uygun 

seçilen sistemle karşılaştırıldığında, NPC ve COE değerlerinin daha fazla olmasına karşın 

yenilenebilirlik oranının %63 değeri ile doğalgazlı sisteme göre çok daha iyi olduğu 

anlaşılmıştır. Benzer şekilde, sisteme rüzgar türbini eklendiğinde, maliyetlerin artmasına 

karşılık sistemin yenilenebilirlik oranı artış göstermektedir.  

Ayrıca yakıt fiyatı ve ortalama rüzgar hızı için incelenen sitemlere hassasiyet analizleri de 

yapılmıştır. Doğalgazın m
3
 fiyatı için; 0,5, 1 ve 2 $, dizel yakıtın litresi için; 0,5, 1,26 ve 2 $ 

değerleri seçilmiştir. Rüzgar hızı senekleri ise 3, 5,8 ve 8 m/s’dir. Bu durumda her iki sistem 

için uygun görülen kombinasyonlara göre oluşturulan sistemler Tablo 4 ve 5’de verilmiştir.  

  

Tablo 4. Doğalgaz jeneratörlü hibrit sistemler için hassasiyet analizi bulguları  

 

Tablo 3. Dizel yakıtlı jeneratörlü hibrit sistem için elde edilen bulgular 
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Tablo 4 incelendiğinde, doğalgaz jeneratörlü hibrit sistem için en uygun seçeneğin yakıt 

fiyatının 0,5 $/L ve ortalama rüzgar hızının 3 m/s olduğu durumda gerçekleşeceği bu durumda 

da sistem komponentlerinin kapasiteleri; PV 1,71 kW, Jeneratör 2,60 kW, 3 adet batarya, 1,87 

kW konvertör olacağı tespit edilmiştir. NPC ve COE değerleri en büyük olan sistemin ise 

yakıt fiyatının 2 $/L ve ortalama rüzgar hızının 8 m/s olduğu şartlarda gerçekleşeceği tespit 

edilmiştir.  

 

Tablo 5. Dizel jeneratörlü hibrit sistemler için hassasiyet analizi bulguları 

  

Tablo 5’de dizel jeneratörlü hibrit sistem için gerçekleştirilen hassasiyet sonuçları 

görülmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, yakıt fiyatı ve ortalama rüzgar hızlarına göre benzer 

özellikler sergiledikleri görülebilmektedir.  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, bir konutun 11,13 kWh/gün elektrik ihtiyacının PV/Rüzgar/Jeneratör hibrit 

sistemden karşılayacak en uygun sistem modeli HOMER Pro yazılımı ile araştırılmıştır. Elde 

edilen bulgulara göre, en uygun hibrit sistemde, 1,71 kW kapasiteli PV paneller, 2,60 kW 

kapasiteli doğalgaz jeneratörü, 3 kWh kapasiteli Li-Ion batarya gurubu ve 1,87 kW kapasiteli 

bir konvertör bulunacağı tespit edilmiştir. Bu sistemin net şimdiki maliyetinin (NPC) 8.263 $, 

birim enerji maliyetinin (COE) ise 0,209 $ olacağı belirlenmiştir. Sistem tarafından üretilecek 

olan 5,117 kWh/yıl elektrik enerjisinin %43’ünün PV panellerden, %57’sinin ise doğalgaz 

jeneratöründen elde edileceği tespit edilmiştir. Doğalgaz jeneratörünün yerine dizel jeneratör 

seçilmesi durumunda ise en uygun hibrit sistemde, 3,46 kW kapasiteli PV paneller, 2,60 kW 

kapasiteli dizel jeneratör, 9 kWh kapasiteli Li-Ion batarya grubu ve 1,41 kW kapasiteli bir 

konvertörün olması gerektiği belirlenmiştir. Bu sistemin NPC değerinin ise 10,045 $, COE 

değerinin ise 0,254 $ olacağı tespit edilmiştir. Ayrıca belirlenen bu iki sistem emisyon 

bakımından karşılaştırıldığında, doğalgazlı jeneratör bulunduran sistemin CO2 emisyon 

değerinin yıllık 1,655 kg, dizel jeneratörlü sistemin CO2 emisyon değerinin ise yıllık 1,209 kg 

olacağı belirlenmiştir. Bu durumdan, dizel jeneratörlü sistemin yenilenebilir enerji oranının 

(%63), doğalgaz jeneratörlü sistemin yenilenebilir enerji oranından (%28,2) daha yüksek 

olduğu anlaşılabilmektedir. Sonuç olarak, incelenen sistem ile kullanılamayan kırsal 

kesimlerin kullanıma kazandırılabileceği, üretilen enerjinin fosil kaynaklardan sağlanmasına 

kıyasla daha az CO2 emisyonu salınımı oluşturacağı sonucuna varılmıştır.        
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ABSTRACT 
Supportive policies are used as one of the important tools in the regulation of economic 

policies to support vulnerable groups and to regulate the market with the aim of helping 

consumers who are unable to purchase some goods. These policies can be implemented with 

goals such as creating and adjusting income distribution, regulating the market, adjusting the 

effects of market pressures and correcting the consumption patterns of consumers, so the 

government should adopt supportive policies and properly implement them. It can play a key 

role in regulating the market and the growth of economic sectors. In this study, in order to 

investigate the welfare effects of support policies in the form of a market regulation plan, the 

cost-income data of 1281 households in Mashhad in 2019 and the mixed demand system were 

used, and food items including rice, meat and oil, which are the most They have a share in the 

cost of household foodstuffs and are among the goods in the market regulation plans' basket. 

After estimating the functions using the (SUR) method, the coefficients of the demand 

function were obtained. Then, the values of self-esteem and income elasticities were 

calculated and the results were used in the examination of welfare effects. The results showed 

that all three studied goods are among the essential goods in the household consumption 

basket. Also, the results show that the price elasticity for both rural and urban households in 

the case where the market regulation plan is implemented is almost lower than the price 

elasticity reported in the free market. And removing or reducing the rice product from the 

product basket of the market regulation affects the well-being of consumers to a greater 

extent. 

Keywords: market, regulation plan, welfare effects, Iran 
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ÖZET 
Lavanta (Lavandula officinalis), Lamiaceae (Ballıbabagiller) familyasına ait, içeriğinde 150 

biyoaktif bileşene sahip, birçok hastalıkta antidepresan, antiseptik, antibakteriyel, analjezik, 

antienflamatuar, antimantar, antispazmodik, yatıştırıcı ve sakinleştirici özelliklere sahip 

olması nedeniyle ruh-beden-zihin üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Kullanımı insanlık 

tarihine kadar uzanan eski bir geçmişe sahip geleneksel ve tamamlayıcı tıpta umut vaat eden 

çok önemli tıbbi ve aromatik bitkilerden birisidir. Bu çalışma 2019 yılında Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi deneme parsellerinde yürütülmüştür. Lavanta bitkisi 

aynı gün içerisinde 06:00, 10:00, 14:00, 18:00 saatlerinde hasat edilip, bitkinin çiçek, yaprak 

ve sap kısımlarında UV-VIS Spektrofotometre cihazı kullanılarak toplam fenol ve antioksidan 

aktivite içerikleri tespit edilmiştir. Analizler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Bitki Analiz Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Toplam 

fenol tayininde Folin-Ciocalteu ayıracı (FCR) yöntemi, antioksidan aktivite tayininde ise 

DPPH ve FRAP yöntemleri kullanılmıştır. Toplam fenol içeriği en yüksek yaprak, en düşük 

sap kısımlarında elde edilmiş olup saat 14:00’da hasat edilen bitkinin yaprak kısmında en 

yüksek değere (67,81 mg GAE/gr dw) ulaşılmıştır. Antioksidan aktivite bakımından DPPH 

yönteminden elde edilen sonuçlar incelendiğinde 10:00 ve 14:00 saatlerinde hasat edilen 

bitkilerin çiçek ve yaprak kısımlarında en yüksek etkinlik belirlenmiştir. FRAP metodunda 

ise; gün içerisinde farklı saatlerde hasat edilen bitkilerin yaprak kısımlarında en yüksek 

değerler tespit edilirken, saat 10:00 da yapılan hasatın yaprak kısmında sonuç 667,21 

mgFSO4/gr dw değerine ulaşmıştır. Analizler sonucunda; toplam fenol içeriği öğleden sonra 

yapılan hasatlarda artış gösterirken, antioksidan aktivite içeriği FRAP metodu tayini dikkate 

alındığında öğle saatlerinde yapılan hasatlarda sonuçların yüksek olduğu görülmüştür. Sonuç 

olarak yapılan bu çalışma, lavanta bitkisinin farklı kısımlarında (çiçek, yaprak, sap) toplam 

fenol ve antioksidan aktivite içeriğinin diurnal ve morfogenetik varyabiliteye bağlı olarak 

değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan Aktivite, Varyabilite, Lavandula officinalis L., Toplam 

Fenol, UV-VIS Spektrofotometre 
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VARYABİLİTENİN TOPLAM FENOL ve ANTİOKSİDAN AKTİVİTE İÇERİĞİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

EFFECT OF DIURNAL AND MORPHOGENETIC VARIABILITY ON TOTAL 

PHENOL AND ANTIOXIDANT ACTIVITY IN LAVANDER  

(Lavandula officinalis L.) 
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ABSTRACT 
Lavender (Lavandula officinalis) has important effects on the soul-body-mind due to its 

antidepressant, antiseptic, antibacterial, analgesic, anti-inflammatory, antifungal, 

antispasmodic, soothing and calming properties in many diseases, belonging to the Lamiaceae 

family, containing 150 bioactive components. It is one of the very important medicinal and 

aromatic plants, which has an ancient history dating back to human history, promising use in 

traditional and complementary medicine. This study was carried out in the experimental plots 

of the Faculty of Agriculture of Recep Tayyip Erdogan University in 2019. The lavender plant 

was harvested at 06:00, 10:00, 14:00 and 18:00 on the same day, and the total phenol and 

antioxidant activity contents were determined in the flower, leaf and stem parts of the plant by 

using UV-VIS Spectrophotometer device. Analyzes were carried out in the Plant Analysis 

Laboratory of the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Recep Tayyip Erdogan 

University. Folin-Ciocalteu Reagent (FCR) method was used for total phenol determination, 

and DPPH and FRAP methods were used for antioxidant activity determination. The highest 

total phenol content was obtained in the leaves and the lowest stem parts, and the highest 

value (67.81 mg GAE/gr dw) was reached in the leaf part of the plant harvested at 14:00. 

When the results obtained from the DPPH method in terms of antioxidant activity were 

examined, the highest activity was determined in the flower and leaf parts of the plants 

harvested at 10:00 and 14:00 hours. In the FRAP method; while the highest values were 

determined in the leaf parts of the plants harvested at different times during the day, the result 

reached 667.21 mgFSO4/gr dw in the leaf part of the harvest made at 10:00. As a result of the 

analysis; while the total phenol content increased in the afternoon harvests, the antioxidant 

activity content was found to be high in the noon harvests when the FRAP method 

determination was taken into account. In conclusion, this study revealed that the content of 

total phenol and antioxidant activity in different parts of the lavender plant (flower, leaf, stem) 

varies depending on diurnal and morphogenetic variability. 

Keywords: Lavandula officinalis L., Antioksidant Aktivity, Variability, Total Phenol, UV-

VIS Spectrophotometer  

 

1. INTRODUCTION 

Lavandula is divided into eight sections and contains up to 39 species that are found 

worldwide (Arabacı et al., 2007; Lis-Balchin, 2002). Lavender (Lavandula officinalis Chaix; 

Lavandula angustifolia Mill or Lavandula vera DC; Lamiaceae) (Mozafarianis, 2004) an 

important multidisciplinary aromatic evergreen shrub with tall woody branches; the bottom of 

branches is lealess, with many herbaceous shoots sprouting from up-sections of the main 

branches. The leaves are opposite, as is typical of the mint family, long and narrow 

(lanceolate in shape), and grayishgreen with a hairy look. Each slender branch ends in an 

inlorescence in which the packed lowers are organized as dense spikes (Ghahreman, 1993). L. 

officinalis is native to the Mediterranean region and Southern Europe, and it is grown for 

commercial use in France, Spain, Portugal, the United Kingdom, Hungary, Australia, 

Bulgaria, China, and the United States (Verma et al., 2010). The presence of low molecular 

weight terpenoids, which are generated and accumulate in aerial parts, particularly in 

inlorescences, is the primary cause of this plant's pleasant aroma Verma et al., 2010; Evandri 

et al., 2005). Since ancient times, the distilled volatile oil of this plant has been extremely 

important in aromatherapy as well as the perfume, cosmetic, and flavoring industries. 

Additionally, the food and pharmaceutical industries place a specific emphasis on the volatile 

components of lavender (Evandri et al., 2005; Cong et al., 2008).  Many nutrient and non-

nutrient compounds found in lavender species have antioxidant and antibacterial 

characteristics that help shield the body from infections as well as cellular oxidation events. 
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Therefore, it is crucial to evaluate the antioxidant and antibacterial capabilities of various 

therapeutic plant species.  Moreover, different plant parts of L. officinalis display different 

constituents. In this paper we report the results of effect of diurnal and morphogenetic 

variability on total phenol and antioxidant activity in lavander (L. officinalis L.) 

2. MATERIAL and METHODS 

The research was carried out in 2019 on the parcels located in the experimental land of the 

Faculty of Agriculture of Recep Tayyip Erdoğan University. Flowers of L. officinalis L. 

plants grown in plots were used as research material. While the plants were in bloom on July 

09, 2019, they were cut at a height of 10-15 cm from the soil level and the flower parts were 

separated. 

2.1. Determination of Total Phenol Content 

The total phenols contained in the extracts will be calculated as gallic acid equivalent (GAE) 

using the Folin-Ciocalteu method. It based on adding 50 μL of sample solution and 250 μL of 

Folin-Ciocalteu reagent into a 10 mL beaker containing 3.95 mL of distilled water. After 1 

minute, 750 µL of 20% aqueous Na2CO3 will be added and made up to 10 mL with water. 

Reagent mixture without extract was used as control. After incubation at 25º C for 2 hours, 

the absorbance will be measured at 760 nm and compared with the gallic acid calibration 

curve. The total amount of phenolic substance was calculated as gallic acid equivalent. Three 

parallels were performed and the results were given as mean values. 

2.2. Determination of Antioxidant Activity 

2.2.1. DPPH Analysis  

The DPPH determination of the extracts was made according to the method of Gyamfi et al. 

(1999). 50 µL of extract solution prepared in Tris-HCl buffer (50 mM, pH 7.4) and 1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil solution (DPPH) prepared in 450 µL of Tris-HCl buffer (50 mM, 

pH 7.4) and 1 mL of 0.1 mM methanol) was mixed with Reagent mixture without extract was 

used as control and BHT as positive control. After incubation at room temperature and in the 

dark for 30 minutes, absorbances were read at 517 nm and the inhibition percentage was 

calculated using the following equation. Values are given as the mean of three parallel 

experiments. 

% Inhibition = [(Abscontrol – Abssample) / Abssample] x 100 

2.2.2. FRAP (Iron Reducing Antioxidant Capacity) 
It is thoroughly mixed with acetate buffer, TPTZ solution and FeCl 3 solution at a ratio of 

10:1:1. A 120 ml FRAP solution is prepared as 10 ml of TPTZ + 10 ml of Fe +3 + 100 ml of 

acetate. 1980 µl of FRAP + 20 µl of sample was added to the tubes. For blind samples; 1980 

µl of FRAP + 20 µl of HCl was added. For standard samples; 20 µl Fe +2, 15 µl Fe +2 + 5 µl 

HCl 

10 µl Fe +2 + 10 µl HCl, 5 µl Fe +2 + 15 µl HCl 

It was prepared in such a way that it was read at 595 nm wavelength. 

The total amount of phenolic substances and antioxidant activity contents were determined by 

using UV-VIS Spectrophotometer device in the flower, leaf and stem parts of the plants 

harvested at different times during the day (06:00, 10:00, 14:00, 18:00). Analyzes were 

carried out in the Plant Analysis Laboratory of the Department of Field Crops, Faculty of 

Agriculture, Recep Tayyip Erdogan University. 

2.3. Data Analysis  

Biplot, Principal Component Analysis (PCA) and Hierarchical Cluster Analysis (HCA) were 

performed by using XLSTAT 2020 Statistical Program for chemical segregation of the 

investigated taxa and to clarify the role of volatiles as chemotaxonomic markers. Scatter plot 

diagrams were created by utilizing the obtained data (Maione and Barbosa, 2019). Thus, a 

factor analysis was performed in which each variable was used to calculate the relationships 
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between the variable and the investigated factors. Biplots and Cluster diagrams were also 

created based on the chemical data. 

3. RESULTS 

Table 1 shows the total phenol content and antioxidant activity values for L. officinalis plant 

parts collected at different time during the day. The highest total phenolic content was 

obtained in the leaves and the lowest stem parts, and the highest value (67.81 mg GAE/gr 

DW) was reached in the leaf part of the plant harvested at 14:00. 

When the results obtained from the DPPH method in terms of antioxidant activity were 

examined, the highest activity was determined in the flower and leaf parts of the plants 

harvested at 10:00 and 14:00 hours. In the FRAP method; While the highest values were 

determined in the leaf parts of the plants harvested at different times during the day, the result 

reached 667.21 mgFSO4/gr dw in the leaf part of the harvest made at 10:00. 

As a result of the analysis; While the total phenolic content increased in the afternoon 

harvests, the antioxidant activity content was found to be high in the noon harvests when the 

FRAP method determination was taken into account. 

 
Table 1: Total Phenol Content and Antioxidant Activity of Investigated Lavandula Samples 

  

 Total Phenol 

Content (mg GAE/g 

dw) 

Antioxidant Activity 

(mg FSO4/gr DW) 

Antioxidant 

Activity (AA %) 

Lavandula officinalis Flower 

(06:00) 
44,9 404,42 92,334 

Lavandula officinalis  Leaf (06:00)  45,52 454,383 91,899 

Lavandula officinalis Stem (06:00) 10,219 71,6 90,69 

Lavandula officinalis  Flower 

(10:00) 
39,327 535,031 92,683 

Lavandula officinalis Leaf (10:00) 50,474 667,215 92,77 

Lavandula officinalis Stem (10:00) 16,412 16,523 86,934 

Lavandula officinalis  Flower 

(14:00) 
43,662 248,632 92,77 

Lavandula officinalis Leaf (14:00) 67,815 624,727 93,554 

Lavandula officinalis Stem (14:00) 13,315 27,932 84,321 

Lavandula officinalis  Flower 

(18:00) 
40,565 237,617 93,554 

Lavandula officinalis Leaf (18:00) 52,952 568,47 92,77 

Lavandula officinalis Stem (18:00) 12,077 67,666 90,603 
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As can be seen in Fig. 2 obtained antioxidant activity and total phenol content was very 

helpful in discriminating investigated Lavandula samples. 96.74 % of present variation could 

be explained using PC1 and PC2. Obtained highest values were marked in bold. 

 

 

 
 

Fig. 2: Biplot analysis of investigated Achillea samples 
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Fig. 3: Dendogram of Investigated Lavandula Samples 

 

Obtained dendogram (Fig. 3) shows that investigated Lavandula samples showed diurnal and 

morphogenetic variability based on investigated phenol content and antioxidant activity. 

 

4. DISCUSSION 

Several studies have discovered that both internal and external factors, such as climatic 

conditions and growing site (Kaur et al., 2015), harvesting time (Cheel, 2013), genetic 

background (Ghasemi et al., 2013), and phenological stages (Salami et al., 2017), have a 

significant impact on the quantity of secondary metabolites and antioxidant capacity of plants.  

The findings of the current study showed that the analyzed Lavandula material's total phenol 

levels and antioxidant activity varied depending on the plant parts and their diurnal 

fluctuation. 
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ABSTRACT 

The  new  composite  functionally  classified  materials  (FGM)  used  in  plates  contain 

probably a  porosity volume fraction  which  needs  taking into  account  this  aspect  of 

imperfection  in  the  thermo-mechanical  behavior  of  such  structures.  A  refined  shear 

deformation  theory  is  developed  to  investigate  the  thermo-mechanical  bending  response  of 

porous advanced composite plates such as functionally graded plates by using Navier solution. 

This work presents a model that employed a new transverse shear function by decomposing 

the transverse displacements into two parts, the bending part and shear part, the simplified 

refined shear deformation theory has less unknowns than the first-order shear deformation 

theory (FSDT), the higher-order shear deformation theory (HSDT), the sinusoidal shear 

deformation theory (SSDT) and the quasi-3D theory,  so its  computational  expenses  are 

reduced. In addition, the new refined theory needs no shear correction factor.  

Keywords: behavior, bending, Porous, thermo-mechanical, FGM. 
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Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü 

Orcid No: 0000-0002-8701-790X 

 

ÖZET 

Çalışma 2020 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tohumluk 

patates üretim fideliklerinde yürütülmüştür. Sante x 101 melez kombinasyonunun ilk 

generasyonu elde edilen klonlar fidelikte yetiştirilmiş ve agronomik özellikler bakımından 

ölçülmüştür. Elde edilen ortalamalar değerlendirildiğinde; bitki boyu bakımından 7-2-1 klonu 

(62.0 cm) olarak yüksek bulunmuştur. Sap sayısı bakımından 7-4-1 ve 7-5-1 klonları 2.0 

olarak yüksek bulunmuştur. Dal sayısı bakımından 7-4-1 klonu ( 8.0), yaprak sayısı 

bakımından 7-2-1 klonu (79.0) olarak en yüksek bulunmuştur. Yaprak boyu bakımından klon 

7-3-1 2.5 cm ve yaprak eni bakımından 7-2-1 klonu 1.4 cm olarak yüksek bulunmuştur.  

Yumru sayısı bakımından 7-2-1 klonu (14.0) yüksek bulunmuştur. Yumru verimi, tek yumru 

ağırlığı, yumru en ve yumru boyu bakımından sırasıyla 7-2-1 klonu 285.3 gr, 20.4 g, 3.0 cm 

ve 4.8 cm olarak yüksek bulunmuştur.  

Patateste bir melezleme programı kapsamında elde edilen Sante x Nif (101) kombinasyonuna 

ait Klon 7-2-1 çeşitli özellikler bakımından üstün bulunmuş olup bir sonraki yıl 

değerlendirilmek üzere önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Patates, klon, Sante x Nif (101), melezleme, seçim 

 

ABSTRACT 

The study was conducted in seed potato production seedbed of the Field Crops Department of 

Agricultural Faculty of the Ege University in 2020. The clones obtained from the first 

generation of the Sante x 101 cross combination were grown in the seedbed and measured for 

agronomic characteristics. When the means were evaluated: Clone 7-2-1 (62.0 cm) had the 

highest means for plant height. Clone 7-7-1 and Clone 7-5-2 had the highest means as 2.0 for 

stem number. Clone 7-4-1 (8.0) had the highest mean for branch number and Clone 7-2-1 

(79.0) had the highest means for leaf number. Clone 7-3-1 were found to be 2.5 cm for leaf 

length and Clone 7-2-1 had the highest mean as 1.4 cm for leaf width. 

Clone 7-2-1 had the highest means for tuber number as 14.0. Clone 7-2-1 had the highest 

means in terms of single plant yield, single tuber weight, tuber width and tuber length as 

285.3 gr, 20.4 g, 3.0 cm and 4.8 cm, respectively. 

Clone 7-2-1 obtained a program in potato crosses was found to be high value in terms of 

various characteristics and could be recommended for evaluation in the other year in field 

trial. 

Keywords: Potato, clone, Sante x Nif (101), crossing, selection 

 

GİRİŞ 

Patates (Solanum tuberosum L.) çok yönlü kullanımı ile tahıllardan sonra en çok üretilen ve 

kullanılan bir endüstri bitkisidir. Özellikle ıslah programları ile farklı melezleme 

programlarına farklı özelliklerdeki ebeveynler alınarak ekonomik önemi yüksek, kaliteli 

çeşitler geliştirilmek istenmektedir (Yıldırım ve Yıldırım, 2002; Mehmet, 2021). Türkiye’de 

SANTE x NİF MELEZ KOMBİNASYONUNA AİT KLONLARIN AGRONOMİK 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

COMPARISON OF AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF CLONES OF SANTE x NIF 

CROSS COMBINATION 

 

Prof. Dr. Gülsüm ÖZTÜRK 
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2020 yılında 5.2 milyon ton patates üretimi ile bir önceki yıla göre %4.4 oranında artış 

sağlanırken, verim bir önceki yıla göre % 0.7 oranında azalmış ve patates tüketimi ise kişi 

başına 48-51 kg arasında değişim göstermiştir (Anonim, 2020). Patateste ıslah çalışmaları ile 

verim yanında kalite ve pazar isteklerine cevap verecek çeşitler geliştirilmek istenmektedir 

(Öztürk ve Yıldırım, 2018; Ozturk and Yildirim, 2020). Patateste var olan bazı problemler 

patateste ıslahı zorlaştırmakta ve klon seleksiyonu olarak ıslah programları 

gerçekleştirilmektedir (Aydın, 2021; Ilısulu, 1986). Patates ıslahında melezleme ile elde 

edilen gerçek tohumlar çoğaltılmakta bunlardan klonlar elde edilmektedir (Gültekin ve 

Çalışkan, 1997; Bradshaw et al., 1998; Ozturk, 2021a;b). Seçilen klonlar tarla verim 

denemelerine alınarak seleksiyona devam edilmektedir (Brown et al., 1987; Simmonds, 1997; 

Yıldırım ve Yıldırım, 2002). Islah programlarında en büyük sorunlardan biri yüksek emek ve 

iş gücü gerektirmesi yanında özellikle erken generasyonlarda tohumluk temini sıkıntılarıdır. 

Bu sebeple son yıllarda patates ıslah programlarına in vitro teknikler entegre edilerek kısa 

sürede tohumluklar oluşturularak büyük avantajlar sağlanmaktadır (Ahloowalia, 2000; Pruski, 

2007; Struik, 2007; Ozturk 2022a;b).  

Bu çalışmanın ile patates ıslah programı kapsamında Sante x Nif (101) melez 

kombinasyonundan elde edilen ve 2. generasyon klonların fidelik denemesine alınarak 

morfolojik ve verim özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Morfolojik ve verim özellikleri 

bakımından seçilen klonlar daha büyük mikro verim denemeleri için materyal oluşturacaktır. 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışma Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tohumluk patates üretim 

fideliklerinde 2020 yılında yürütülmüştür. Patateste melezleme programında Sante x Nif (101) 

ebeveynlerine ait patates bitkileri seçilmiştir. Bu ebeveynlerden Sante genotipi verimli bir 

çeşit olup, yemeklik özelliği bakımından da piyasanın tercih ettiği bir çeşittir. Nif (101) 

genotipi ise Andigena kökenli bir patates çeşidi olup Ege Bölgesi koşulları için verimli ve çok 

çiçek oluşturan bir çeşit olarak dikkati çekmektedir (Yıldırım ve Çalışkan, 1980; Yıldırım ve 

ark., 1988; Ozturk and Yildirim, 2020). Bu ebeveynlerin melezlenmesi ile elde edilen melez 

patates klonları 1.generasyon sera denemesine alınmış ve buradan seçilen klonlar tek sıra 

halinde fidelik denemesine alınarak ıslah programının 2.generasyon klonları oluşturulmuştur. 

Fidelik denemesi 27 Mart 2020 tarihinde tek sıra halinde kurulmuş, 20 Mayıs 2020’de 

morfolojik gözlemler yapılmıştır. Bitki boyu (cm), sap sayısı, dal sayısı, yaprak sayısı, yaprak 

eni (cm) ve yaprak boyu (cm) ölçümleri yapılmıştır. Gerekli kültürel işlemleri yapılan bitkiler 

2 Temmuz 2020’de hasat edilmiştir. Burada yumru sayısı, yumru verimi (g), tek yumru 

ağırlığı (g), yumru eni (cm) ve yumru boyu (cm) ölçümleri yapılmıştır. Fidelik denemesi 

sonucu morfolojik ve verim özelliklerine ait ortalamaların histogramları oluşturulmuştur. 

Fidelik denemesine alınan klonlar yumru verimleri yanında yumru şekli, fizyolojik 

bozukluklar, depo koşullarına uygunlukları da dikkate alınarak gözlemlenmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA  

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 5 patates klonu tek sıralı fidelik denemesine 

alınmış ve agronomik özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Sante x Nif (101) melez 

kombinasyonuna ait 2.generasyon klonların bitki boyu, sap sayısı, dal sayısı, yaprak sayısı, 

yaprak eni ve yaprak boyu özelliklerine ait ortalamaların dağılımı Şekil 1; 2; 4 ve 5’de 

verilmiştir. 
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Şekil 1. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen bitki boyu 

(cm) dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon klonlar bitki boyu (cm) 

bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 62 cm ile en yüksek bulunmuştur.  

 

 
 

Şekil 2. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen sap sayısı 

dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon klonlar sap sayısı bakımından 

değerlendirildiğinde Klon 7-4-1 ve Klon 7-5-1 2.0 adet ile yüksek bulunmuştur.  
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Şekil 3. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen dal sayısı 

dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon klonlar dal sayısı bakımından 

değerlendirildiğinde Klon 7-4-1 8.0 adet ve Klon 7-2-1 7.0 adet ile yüksek bulunmuştur.  

 

 
 

Şekil 4. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen yaprak 

sayısı dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon klonlar yaprak sayısı bakımından 

değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 79.0 adet ile en yüksek bulunmuştur.  
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Şekil 5. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen yaprak eni 

(cm) ve yaprak boyu (cm) dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon klonlar yaprak eni bakımından 

Klon 7-2-1 2.1 cm ile, yaprak boyu (cm) bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-3-1 2.5 cm 

en yüksek bulunmuştur. Morfolojik özellikler bakımından Klon 7-2-1 ve Klon 7-4-1 

seçilebilir. 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2.generasyon fidelik denemesi sonucu yumru 

sayısı, yumru verimi, tek yumru ağırlığı, yumru eni ve yumru boyu gibi verim özellikleri 

bakımından elde edilen ortalamaların dağılımı Şekil 6; 7; 8 ve 9’da verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen yumru 

sayısı dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna fidelik denemesine ait 2. generasyon klonlar yumru 

sayısı bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 14.0 adet ve Klon 7-3-1 13.0 adet ile 

yüksek bulunmuştur. Yumru sayısı bakımından elde edilen sonuçlar yüksek olup Ozturk, 

(2021a) sonuçlarında kullanılan farklı kombinasyondaki klonlardan yüksek bulunmuştur.  
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Şekil 7. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen yumru 

verimi (g) dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna fidelik denemesine ait 2. generasyon klonlar yumru 

verimi bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 285.3 g ve Klon 7-3-1 191.8 ile yüksek 

bulunmuştur. 

Şekil 8. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen tek yumru 

ağırlığı (g) dağılımları 

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna fidelik denemesine ait 2. generasyon klonlar tek 

yumru ağırlığı (g) bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 20.4 g ve Klon 7-5-1 16.7 g ile 

yüksek bulunmuştur. 

 

Şekil 9. Sante x Nif (101) patates klonunun fidelikte (ikinci generasyon) elde edilen yumru eni 

(cm) ve yumru boyu (cm) dağılımları 
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Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna fidelik denemesine ait 2. generasyon klonlar yumru 

eni ve boyu bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 sırasıyla 3.0 cm ve 4.8 cm ile yüksek 

bulunmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sante x Nif (101) melez kombinasyonuna ait 2. generasyon fidelik denemesi sonuçları 

değerlendirildiğinde bitki boyu bakımından Klon 7-2-1 klonu (62.0 cm); sap sayısı 

bakımından Klon 7-4-1 ve Klon 7-5-1 (2.0); dal sayısı bakımından Klon 7-4-1 (8.0); yaprak 

sayısı bakımından Klon 7-2-1 (79.0); yaprak boyu bakımından Klon 7-3-1 (2.5 cm) ve yaprak 

eni bakımından Klon 7-2-1 (1.4 cm) olarak yüksek bulunmuştur. Verim özellikleri 

bakımından değerlendirildiğinde Klon 7-2-1 yumru sayısı, yumru verimi, tek yumru ağırlığı, 

yumru eni ve yumru boyu bakımından yüksek bulunmuştur. Klon 7-2-1 ıslah programlarında 

başka klonlarla değerlendirmeye alınarak daha büyük tarla denemeleri için önerilebilir. Islah 

programları kapsamında seçilen klonlar farklı lokasyonlarda tekerrürlü mikro verim 

denemelerine alınarak çoğaltılmalı ve sonrasında ilerleyen yıllarda bölge verim denemelerine 

alınarak tescil aşamasına geçilmelidir. 
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ÖZET 

Metaverse evreni, incelendiğinde, özünde gerçeği yansıtmak olduğu açıkça görülür. Burada 

yazılımlar vasıtasıyla kurulan evren ötesi dünyayı tasarlarken kent kavramı ve gerçeğe 

uygunluk ön plana çıkar. Gerçek dünya ile benzer özelliklerde kentler kullanıcı deneyimlerini 

en üste çıkartmada önem arz eder. Kentlerin kurulmasıyla beraber bu evrenlerde gezilebilmesi 

ve gündelik hayatta yapılan işlerin yapılabilmesi için kullanılabilecek bir çok araç göze 

çarpar. Sanal gerçeklik (Virtual Reality) gözlükleri, arttırılmış gerçeklik teknolojisi ve 

bunların bir arada kullanıldığı karma sistemler, kullanıcıların deneyimlerini arttırmada 

kullanılır. Metaverse evreni; oyun teknolojilerinden, spor müsabakalarına ve çalışma hayatına 

kadar gündelik hayatta yapılan bir çok aktiviteye uygun şekilde tasarlanabilmektedir. Bu 

çalışmada meteverse teknolojisinin çalışma hayatında neleri değiştirdiğine ve ileriki 

dönemlerde çalışma hayatında ne gibi değişimlere yol açabileceği konularına değinildi. 

Metaverse’ün çalışma hayatına etkileri tartışıldığında göze çarpan en önemli nokta, 

kazandırdığı zaman olarak görülür. Çalışanlar bulundukları noktalardan sanal dünyada 

kullandıkları avatarlarıyla toplantılara katılabilir sesli ve görsel olarak varlıklarını 

gösterebilirler. Metaverse ile çalışma hayatına yarar sağlanması beklenen bir diğer konu da, 

yeni teknolojilerin yeni problemler ve çözümler gerektirmesiyle, henüz olmayan iş kollarını 

gerektirecek olmasından kaynaklanır. Bu teknolojiyle hayatımıza girecek olumsuzluklardan 

en önemlisi ise kişisel verilerin korunması ve diğer bilgilerin gerçek hayata oranla daha kolay 

ele geçirilebilecek olmasıdır. Bu gibi sorunlar çözüme ulaştığında ve bu teknolojiye 

adaptasyon sağlandığında çok farklı bir deneyim ile karşı karşıya kalınacağı açıkça 

görülmektedir. 

 

 

 

ABSTRACT  

When the metaverse universe is examined, it is clearly seen that its essence is to reflect the 

truth. Here, while designing the world beyond the universe established by software, the 

concept of the city and conformity to reality come to the fore. Cities with similar features to 

the real world are important in maximizing user experiences. With the establishment of cities, 

many tools that can be used to travel in these universes and to do the work done in daily life 

stand out. Virtual reality (Virtual Reality) glasses, augmented reality technology and mixed 

systems where they are used together are used to increase the experience of the users. The 

metaverse universe; It can be designed in accordance with many activities in daily life, from 

game technologies to sports competitions and working life. In this study, it has been 

THE EFFECTS OF METAVERSE ON WORKING LIFE AND THE 

PREPARATION PROCESS OF THE COMPANIES FOR THIS CHANGE 

 

METAVERSE'ÜN ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ VE FİRMALARIN BU 

DEĞİŞİME HAZILIK SÜRECİ 

 

 

Haldun TURAN 

Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 

Mesut AŞKIN 

Makine Mühendisi, Yazılım Uzmanı 

Orcid: 0000-0002-9791-8357 

 

552

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



  

mentioned what the metaverse technology has changed in working life and what kind of 

changes it may cause in working life in the future. 

When the effects of Metaverse on working life are discussed, the most striking point is seen as 

the time it saves. Employees can participate in meetings with their avatars they use in the 

virtual world from their locations and show their presence visually and audibly. Another issue 

that is expected to benefit working life with Metaverse is that new technologies will require 

new problems and solutions and will require business lines that do not exist yet. The most 

important of the negativities that will come into our lives with this technology is the 

protection of personal data and the fact that other information can be captured more easily 

than in real life. It is clear that when such problems are resolved and adaptation to this 

technology is achieved, a very different experience will be encountered. 

 

1. Giriş 

Web 2.0’ın da hayatımıza girmesiyle internet kullanımı yaygınlaştı ve kapsamlı sosyal medya 

şirketleri ortaya çıkmaya çıktı. Bugün internete hakim, algılayış biçimimizi değiştiren 

internet, dünya, web tabanlı uzamsal medya ve sosyal medyanın kullanımını değiştirmiştir. 

Ayrıca, artan dijital kullanım ve platformlar, sanal ortamda gezinme deneyimini de değiştirdi. 

Bu gezinme deneyimi için değişen araçlar toplumsal yapının da değişmesine neden olmuştur. 

Bir yandan hayatımızı kolaylaştıran internet, beraberinde yenilikleri de getirdi.  Kişisel veriler 

toplandığı için internetin güvenilirliği konusundaki tartışmalar ve bu veriler veri 

madenciliğinde belirli bir şirketler grubu tarafından kullanılır.  

Web'in doğası gereği 2.0, internetin merkezileşmesi ve bir sunucu üzerinden yayılması 

gerçeği, İnternette üretilen her veri, içerik ve değer, belirli şirketler ile ulaşılması planlanan 

gelişmeler Web 3.0 teknolojisi ile gelen internet evrimi ile blockchain sistemlerinde kendini 

göstermeye başlamıştır. Bu bir sunucu tarafından değil, internet bağlantısının kurulmasına 

dayanan sistem, ancak, birbirleriyle çok sayıda bilgisayardan oluşan bir ağ kurarak, interneti 

merkezi olmayan bir yapıya dönüştürür. Bu sayede sektöre değer yaratmayı amaçlamaktadır.  

Şirketler için değil, şirketlerin tekelinde olan veriler için üreticinin kendisidir.  

Web 1.0'da, internette bulunan içerik web sunucusu tarafından sunulur, Web 2.0'da ise içerik 

kullanıcılar tarafından oluşturulur. User Generated Content (UGC) adı verilen sistemle 

“kullanıcı tarafından oluşturulan içerik”, kullanıcılar tarafından ücretsiz olarak üretilen içerik 

ve veriler, platformlar/firmalar tarafından depolanır, analiz edilir ve veri madenciliği yapılır. 

Web 3.0'da, kullanıcı tarafından oluşturulan bu içeriklerin kullanıcıya fayda sağlayacak 

şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Örneğin, Web 1.0'da ziyaret ettiğiniz bir web 

sayfasındaki içerik, web sitesinin sahibi tarafından oluşturulur.  Bloglar ve haber sayfaları 

buna örnektir. Web 2.0'da, içerik tarafından oluşturulan kullanıcıların kendileri (UGC), 

Instagram ve Facebook gibi platformlarda sunulmaktadır. Bu şirket, içerik sağlamaz, yalnızca 

içerik ve veriler toplanır. Diğer yandan Web 3.0'da merkezi olmayan yöntemlerle 

oluşturulacak içerik veya verilerin başvurular üreticilerin kendileri tarafından toplanacak ve 

bir kullanıcı ile paylaşılacaktır. Bu yöntemle üretilmeye başlanan kripto paralar ortaya 

çıkıyor.  

Web 3.0'ın kullanıldığı ilk alan olmakla birlikte, eşitlikçi bir internet kültürü oluşturmayı 

hedefleyen bu sistemle birlikte algoritma destekli, algokrasi kavramı tartışılmaya başlanmıştır. 

Tartışmalar, üretilmesini planlanan akıllı şehir sistemlerinin yönetimi üzerine, kentlerin 

yönetim modelinin internet algokrasisi olacağı yönündedir. İnternet dünyasının alt yapısıyla 

ilgili bu tartışmalara ek olarak, insanlığın internet üzerinden sosyal paylaşım ve etkileşim 

ihtiyacı, Covid-19 Pandemisi, planlanan bazı girişimleri hızlandırdı. Yapılan toplantılar 

Pandemi döneminde ekipler, Zoom üzerinden düğünler, canlı yayın sohbetleri Instagram veya 

Clubhouse, internetin sosyal bir toplantı olarak kritik rolünü gösterdi. Bu gelişmeler ışığında, 

Facebook şirketi Kasım 2021'de adını Meta olarak değiştirdiğini ve kurmaya başladıklarını 
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duyurdu. Açılış konuşmasında Facebook, gözlük ve eldivenleri tanıttı. VR gözlükler ve özel 

eldivenler ile AR-GE çalışmaları devam edecek. Metaverse'de avatarlar aracılığıyla var 

olmak, toplantı ve buluşmalar düzenlemek, markete gitmek gibi günlük hayatta yaptığımız 

işlerimizi yapabilecek konuma gelineceği yönündedir.  

Uluslararası şirketler tarafından yapılan metaverse açıklamalarına ek olarak, Seul Belediye ilk 

metaverse olarak Metaverse Seoul'u kurduklarını duyurdu Kent sorunlarına çözüm üretme 

fikriyle ortaya çıkan proje, Pandemi döneminde kent yönetiminde deneyimli,  Seul'ün tarihi 

bölgelerinin sanal dünyaya aktarıldı ve bu bölgede turist olarak ziyaret edildi. Bilgisayar 

oyunları dünyasında zaten bilinen konsept, sadece oyun dünyasına hitap etmeyecek aynı 

zamanda genel kullanıcının da hayatında yer bulacaktır. Bu gelişmeler ışığında, yeni bir 

kullanım pratiği yaratmak için sanal deneyimin tartışılması esastır. Virtual Reailiti (VR) 

“Sanal Gerçeklik” gözlükleriyle bir şehrin metaverse'ünde gezinmek bu bağlamda karşı 

karşıya olduğumuz sanal bir dünyada yürüme deneyiminin ne olacağı ve nasıl olacağı 

hakkında sorular yeniden üretilen şehrin gerçeğin eşdeğeri olması söz konusudur. 

2. Çalışmanın Kapsamı ve Amaç 

Teknoloji ve kent ilişkisine yönelik tartışmalar hararetle devam etse de, her geçen gün yeni 

gelişmelerle çeşitlenmektedir. Teknoloji ve kent ilişkisi geçmişten günümüze geniş bir 

yelpaze sunmaktadır. Amacı, teknolojinin gelişmesiyle oluşan yeni toplumsal yapıyı, 

teknolojik kentin sanal ortamında gezinme deneyimini, mekân ve mekân arasındaki ilişkilerin 

incelenmesi çerçevesinde ortaya çıkan tartışmaları ele almak olan bu araştırmada, şehir genel 

olarak keşfedildi. Bu bağlamda ilk olarak, kent kavramı incelenmiştir. Anlamak için, 

oluşturulacak yeni metadata ambarı, gerçek dünyaya alternatif olarak üretilen güçlü şehir 

manzarası, tartışmalar ve iş düzeninin altında yatan unsurlar incelenmiştir. Bu bağlamda 

öncelikle teknolojinin yardımıyla geliştirilen yeni toplumsal yapı incelenmiştir. Metaverse 

kavramı, gelişimi ve özellikleri daha sonra tartışılmaktadır. Ek olarak, profesyonel yaşam için 

metaverse'nin etkilerini araştırıyoruz. 

3. Kuramsal Çerçeve 

Metaverse'nin çalışma hayatı üzerindeki etkisini ölçen bu çalışma, çalışmanın teorik temelini 

ve çerçevesini oluşturmaktadır. Kent, Metaverse, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karma 

gerçeklik, artırılmış gerçeklik, iş hayatındaki değişimler olarak açıklanıyor. 

3.1. Kent Kavramı  

Kentli insanı çevreleyen ve etkileyen tüm boyutları içerir. Ayrıca geniş olarak tanımlanması 

gereken bir özelliği vardır. İnsanlar belirli bir toprak parçası üzerinde yaşadıkları için bu alana 

"şehir" veya "köy" adı verilir ve şehir ve köy kavramları her zaman belirli çizgilerle 

ayrılamaz. Şehir terimi, fiziksel alanı ve nüfusu basitçe tanımlamaktan daha fazla anlama 

sahiptir. Aynı zamanda köklü bir yapılanma sürecini ifade ettiği için kentle ilgili çalışmalar ve 

araştırmalar birçok farklı birim tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle kent, sınırları belirsiz 

çok boyutlu bir araştırma alanıdır. Kent kavramını tek bir tanımla açıklamak oldukça zordur 

çünkü kentin çok boyutlu bir unsur olduğu ve toplumdan topluma değiştiği söylenmektedir. 

Tanımlar birleştirilirse kent, tarım dışı üretimin yapıldığı, denetim işlevlerinin yoğunlaştığı, 

belli bir büyüklük, heterojenlik ve bütünleşme düzeyine ulaşmış bir yerdir. Kent kültürü; 

Kentte yaşayan insanların ortak paydada buluşarak ürettikleri maddi veya manevi değerlerin 

oluşturulması sürecidir. Kentin belleklerinin oluşmasında temel etken olmakta, üretilen 

kültürel ürünler kentliler aracılığıyla anlam kazanmaktadır.  

Bir başka açıdan kent kültürü, farklı gelenek ve kültürlerden insanların, şehre özgü görgü ve 

nezaket kuralları çerçevesinde bir arada yaşadıkları, farklı gelenek ve kültürlerden insanların 

nerede yaşadıklarının bilincinde oldukları bir kültürdür. Bireysel haklar ve yükümlülükler. 

Yani kent kültürü söz konusu olduğunda; fiziksel, kültürel, sosyo-ekonomik, biçimsel ve 

tarihi unsurların oluşturduğu her bir kentin ve özelliklerinin farklı yorumları; süreç içinde 

ortaya çıkan, vatandaşlar ve onların yaşam biçimlerinden oluşan anlamlı bütünün, geçmişte ve 
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gelecekte yer alan, sürekli gelişen ve sürdürülebilir bir kent kavramını yaşattığı 

anlaşılmaktadır. Çalışma, Metaverse'de çalışma hayatının etkilerini keşfetmeye 

dayanmaktadır. Teorik kısım, meta evrene teknolojik yolculuklar ve aralarındaki ilişkilerle 

ilgilenir. Bu tartışmalardan yola çıkarak araştırma problemleri çözülmüş ve bu başlıkların 

analizi araştırmanın amacını oluşturmuştur. 

Metaverse  

Metaverse kavramı ilk olarak Neal Stephenson'ın (1992) bilim kurgu romanı Snowcrash'ta 

tüm içeriğin o evrenin sakinleri tarafından yaratıldığı üç boyutlu bir sanal dünya fikri olarak 

ifade edildi. Stephenson Snowcrash'te bu tanımla ilk kez kullandığında avatar kelimesi 

"insanların sanal ortamdaki temsilleri" anlamına geliyordu ve günümüzde bu anlamda yaygın 

olarak kullanılıyor. Snowcrash yazıldığında, bilim kurgu olarak kabul ediliyor. 1990'lı 

yıllarda bu düzenlemeyi gerçekleştirmek için gerekli teknik altyapı yoktu. Ancak günümüzde 

ağlar, grafik teknolojileri ve çevrimiçi iletişimdeki değişiklikler sayesinde bir metaverse fikri 

mümkün hale geldi. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, 28 Ekim 2021'de tüm 

şirketlerini Meta adlı bir şemsiye şirket altında birleştireceğini ve Metaverse alanında 10 

milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu (Zuckerberg ve Heath, 2021). Toplulukta çok 

az bilinen Metaverse konsepti, bu aşamadan sonra büyük ilgi görmeye başladı.  

Duyu sistemimizin çalışma şekli, vücudumuzdaki sinir sisteminin elektrik sinyalleri 

göndererek beynimizdeki nöronları uyarması ve algımızı harekete geçirmesine dayanır. 

Vücudumuzdaki bir organı hareket ettirmek istediğimizde, beynimizde elektrik sinyalleri 

üreten ve bu sinyalleri ilgili organa yönlendiren nöronlar harekete geçer. Sinyallerin yanı sıra 

göz kırpma, bacak kaldırma, bir şeyler çiğneme gibi mekanik hareketler de yapabiliriz. 

Zihnimize ve sinir sistemimize giren her türlü bilgi, beynimizde anlama dönüşerek algı 

mekanizmasının hayatın gerçekliğini algılamasını sağlar. Ayrıca nesnelerden yansıyan ve 

gözümüze çarpan ışık ışınları görüntü bilgisi olarak elektrik sinyallerine dönüştürülerek insan 

beynine gönderilir. Bu veriler analiz edilir ve bir görüntü algılanır. 

Kulağa giren ses dalgalarından, buruna giren koku ve dokunmaya kadar birçok yerde benzer 

süreçler aynı prensipte çalışır ve bu şekilde algılanır. Görünür şeyler, insanın algılama 

sisteminin algılamak istediklerinden oluşur. Bunun nedeni, algı sisteminin insan zihnindeki 

dış görsel bilgileri diğer bilgilerle birleştirerek anlamlı ve mantıklı sonuçlar üretmeye 

çalışmasıdır. Sonuç mantıklı olsa da doğru olmayabilir. Bunun nedeni, gözlem sırasında 

görsel bilgilerin zihinden geçme sürecidir. Algı sistemi her zaman zihinde var olan bilgilere 

göre sonuç verir (Özcan, 2004). Süreci bu şekilde değerlendirerek, insan beyninin yapay 

olarak uyarılmasıyla gerçekte olmayan şeylerin olduğunu hissetmek mümkündür. İnsan 

beynine bazı sinyalleri taklit ettiğiniz takdirde beyin bunları duyum olarak algılar ve yapay 

görüntüler, sesler, koku, nem, ısı ve dokunma gibi gerçekte olmayan gerçek şeyleri 

algılamanız mümkündür. Oluşturulan yapay bilgiler insan duyularının algısı kadar detaylı 

olursa o algılar çok gerçekçi hissedilebilir.  

Metaverse, insanların alternatif bir sanal dünyada oynamasına, çalışmasına ve etkileşime 

girmesine ve sanal bir gerçeklik yaratmak için başa takılan bir ekran aracılığıyla sürükleyici 

bir deneyim yaşamasına olanak tanıyan yeni nesil bir İnternet paradigması olarak kabul edilir 

(Dionisio ve diğerleri, 2013). Başka bir deyişle, "tehlikeli" üç boyutlu gerçek dışı bir sanal 

dünyada, kullanıcının başka bir kişi olarak hareket edebildiği ve diğer insanlarla avatarlar 

aracılığıyla iletişim kurabildiği gerçek bir his sağlayan sanal bir platformdur (Lee vd., 2021). 

Metaverse artık algılanan sanal gerçeklikten daha geniş bir terim olarak kabul ediliyor. 

Metaverse'de iş avatarlar aracılığıyla yapılır, NFT (Non-fungible Token) adı verilen dijital 

eserler, giysiler vb. aracılığıyla sanat sergilenir, alınır ve satılır. Daha yakın zamanlarda, 

izleyicilere sanki oradaymış gibi alışveriş, konser ve spor etkinlikleri sunduğu görülmüştür 

(Cannavo ve Lamberti, 2021). 
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3.2. Sanal Gerçeklik 
Gerçek anlamı olan gerçeklik; bir hal, nesne veya nitelik, yeni bir yaklaşımla varlık, varlığı 

inkar edilemeyecek bir olgu olarak tanımlansa da, gerçeklik gerçekliktir, var olan her şeydir. 

"Sanal" kelimesinin anlamı düşünüldüğünde etimolojik olarak "düşünmek" kelimesinden 

türemiştir. Bu anlam yanlış olarak değerlendirilmemelidir. Sanal bir ifade olarak, gerçek, 

dünyada yoktur, ancak hayal edilebilecek, tahmin edilebilecek veya varsayımsal olarak 

tanımlanabilecek bir şey olarak tanımlanabilir. Oluşturulan sanal ortamlar, genellikle fotoğraf 

ve video gibi gerçekte var olan veya buna göre tasarlanmış ortam ve nesnelerin üç boyutlu ve 

görüntü kalitesi yüksek yapay kopyalarından oluşur. Sanal gerçeklikte, görsel deneyim 

kullanıcıya bir ekran aracılığıyla sunulur. Gelişmiş sanal gerçeklik teknolojileri aynı zamanda 

duyma, koku alma, dokunma, sıcaklık, nem ve hareket gibi duyuları harekete geçiren 

sistemleri de içeriyor. Bu açıdan bakıldığında, sanal gerçekliğin, gerçek dışı bir algı biçimi 

olduğu iddia edilemez. Diğer bir deyişle sanal gerçeklik, kullanıcıların görme, dokunma, 

duyma, koklama ve tatma gibi çoklu duyusal kanallar ve özel cihazlar (Orhan ve Karaman 

2011) insanın duyusal ve algısal sisteminin gerçek dünyada nasıl çalıştığını anlamak, sanal 

ortamların nasıl tasarlandığını ve çalıştığını anlamak için önemlidir.  

Bilgisayarın icadından önce sanal gerçeklik sistemleri olarak adlandırılabilecek icatlar vardı. 

1916'da Albert Pratt tarafından icat edilen bir cihaza "ilk görüntü kapağı" denir (bkz. Şekil 1). 

Bu tarihlerden sonra sistemler zaman içinde gelişmeye başladı. Örneğin 1956 yılında Morton 

Heiling tarafından "Sensorama" adlı bir makine geliştirildi. Bu sistem tarafından önceden 

kaydedilmiş ve işlenmiş çeşitli görüntüler Sensorama'ya yükleniyor. Heiling, Manhattan'da 

motosiklet kullanmak gibi farklı deneyimleri ses, koku, titreşim ile birleştirerek gerçekliğe 

yeni bir boyut kazandırdı. Sanal gerçeklik kavramı ilk olarak 1960'larda Ivan Sutherland 

tarafından bilimsel bir fikir olarak tanıtıldı. Ona göre sanal gerçeklik kavramı, "ekranda olup 

bitenlerin gerçek gibi görünmesini" sağlıyor. Ayrıca gerçek gibi görünen bu soruyu sanal 

gerçeklik araçlarıyla yanıtlamak mümkün hale gelmiştir (Sutherland, 1965).  

 

 
Şekil 1: İcat edilen ilk sanal görüntü başlığı (Albert PRATT) 

 

Morton Heiling, 1960 yılında kişisel cihazının patentini aldı. 1963 yılında, MIT'de doktora 

öğrencisi olan Ivan Sutherland, kendi geliştirdiği "sketchpad" uygulamasıyla etkileşimli 
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bilgisayar grafiklerine öncülük etti. Aslında bu gelişme bilgisayar destekli programların 

başlangıcı sayılıyor. Nesneleri seçmek ve çizmek için ışıklı kalem ve klavye gibi girdiler 

kullandı (Sherman & Craig, 2003). MIT'de doktora öğrencisi olan Ivan Sutherland, sanal 

gerçeklik sistemlerinin duyu organlarına girdi ve çıktıları düzenleyerek sanal gerçeklik 

algısını artırabileceğini ve manipüle edebileceğini iddia ederek 1965 yılında "Ultimate 

Display" başlıklı önerisini yayınladı. 1968 yılına gelindiğinde Sutherland, kişinin kafasına 

takılabilen bir sistem ortaya koymuş ve bu sistem ilk sanal gerçeklik sistemi olarak 

tanımlanmaktadır (bkz. şekil 2).  

 

 
Şekil 2: 1968 yılında icat edilen HDM sunum sistemi (Ivan SUTHERLAND) 

 

Sutherland'ın 1970 yılında "Alice'in Harikalar Diyarına açılan penceresi" olarak adlandırdığı 

dinamik bilgisayar pencerelerinin yarattığı deneyim, sanal bir deneyimdir ve gerçeklik 

teknolojisinin başlangıcı olarak kabul edilir. İngiliz şirketi Redifon, 1971 yılında uçuş 

simülatörleri üretmiştir (Bostan, 2007). Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak 1977 yılında 

Illinois Üniversitesi Elektronik Görüntüleme Laboratuvarında sanal gerçeklik eldiveni (Sayre 

Glove) geliştirildi. Eldivenlerin çalışma prensibi, ışık ileten tüpler vasıtasıyla farklı 

miktarlarda ışık yayarak parmakların bükülme miktarının bilgisayara bildirilmesi esasına 

dayanmaktadır. Bilgisayar bu bilgiyi kullanıcının elinin şeklini hesaplamak için kullandı 

(Sherman & Craig, 2003). sanal gerçeklik ürünü 1989'da piyasaya sürüldü. Bu açıdan ilk 

araştırma, 1980'de Jaron Lanier tarafından kurulan VPL Research aracılığıyla başladı ve veri 

eldivenleri, başa takılan ekranlar ve yazılım türlerinin geliştirilmesine yol açtı. Bu dönemler 

arasında geliştirilen ürün sayısı arttı. 1980'de Tom Furness bir sanal kokpit sistemi geliştirdi, 

1982'de Thomas Zimmerman optik sensörler kullanan bir veri eldiveninin patentini aldı, 

1983'te NASA, McGreevy altında ilk LCD başa takılan ekranı üretti, Mark Callahan, MIT'de 

bir ekran başlığı üretti. Bu süreçler sayesinde Amerikan ordusu sanal gerçekliğin fayda ve 

avantajlarını görmüş ve sistemlerin geliştirilmesine destek vermeye başlamıştır. Yine 1982'de 

Thomas Furness, küçük elektron ışını tüpleri kullanarak yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme 

ekranı geliştirdi. 198 yılında Mike McGreevy ve Jim Humphries geleceğin astronotları için 

"VIVED" sistemini geliştirdiler (Bostan, 2007). 1986 yılında birçok kişinin bildiği Star Wars 

filmlerinin yapımcısı Lucas Film, bilgisayar teknolojisini ilk kez filmlerinde kullanmaya 

başladı. Birde New Mexico, Los Alamos'ta yüzden fazla bilim insanı ve mühendislik 

araştırmacısından oluşan bir şirket "yapay yaşam" disiplinini doğurdu.  

Ek olarak, 1996 yılında, avatarların ağızlarının hareket ettiği ve sesli konuşmaların yapıldığı 

"canlı gezgin" adı verilen sanal bir dünyada ilk halka açık sanal dünyadan söz edildi. Blue 

Mars ve Second Life gibi sanal dünyalar milenyumdan sonra kullanıcı sayısında önemli bir 

artış göstererek adeta bir patlamaya neden oldu. Özellikle Second Life sadece vatandaşların 

değil, işletmelerin, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların, üniversitelerin de 
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kullanabileceği bir platform haline geldi. 2007'den bugüne Second Life, Blue Mars ve 

Horizon gibi sanal dünyalar hala geliştirilme aşamasındadır. 

3.3. Artırılmış Gerçeklik 
Metaverse kavramını anlamak için öne çıkan bir diğer kavram da "artırılmış gerçeklik"tir. 

Artırılmış gerçeklik teknolojisi, içinde bulunduğu ortamın bilgi teknolojileri aracılığıyla 

zenginleştirilmesi ve farklılaştırılması temelinde oluşmaktadır. Artırılmış gerçeklik ile sanal 

gerçeklik arasındaki en büyük fark, artırılmış gerçeklik kavramının daha zengin ve çeşitli hale 

gelmesidir. Beş duyumuzla çeşitlenen görsel öğeler genellikle yoğunlaşmıştır. Bu tür 

içerikler, kullanıcıların ortamı farklı açılardan görmelerini sağlar. Artırılmış gerçeklik, fiziksel 

çevremizi dijital olarak oluşturulmuş görsel ve işitsel verilerle gerçek zamanlı olarak 

birleştirerek oluşturulan bir teknolojidir. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçekliğin uzantısı ve 

bilgisayar tarafından üretilen iki ve üç boyutlu sanal verilerin, üç boyutlu grafik teknolojisi, 

insan-bilgisayar etkileşimi teknolojileri, çeşitli algılama teknolojileri, bilgisayar kullanılarak 

kullanıcının fiziksel ortamına entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır. (Cai ve diğerleri, 2013). 

İlk kapsamlı akademik çalışma Azuma tarafından yapılmış ve artırılmış gerçekliği "gerçek ve 

sanal nesneleri gerçek bir ortamda birbiriyle uyum içinde bir araya getiren, etkileşimli ve 

gerçek zamanlı" olarak tanımlamaktadır (Azuma ve diğerleri, 2001). Artırılmış gerçeklik, 

kullanıcıların doğal ortamlarda kaydedilen üç boyutlu nesneleri görüntüleyerek gerçek ve 

bilgisayar tarafından üretilmiş nesnelerle etkileşim kurmasına olanak tanır (Bajura ve 

Neumann, 1995). Artırılmış gerçeklik uygulamalarında, gerçek dünya, zenginleştirilmiş veya 

artırılmış bilgiler tamamen bilgisayarlar tarafından oluşturulur ve kullanıcının gerçekliğine 

entegre edilir. Artırılmış gerçeklik ile kullanıcılar gerçek dünya ile doğal olarak etkileşime 

girer ve aynı zamanda ilgili bilgileri keşfetmek ve sanal nesnelerle etkileşim kurmak için 

bilgisayarı kullanır (Ahlers ve diğerleri, 1995). Azuma ve Fritz, artırılmış gerçeklik 

sistemlerini, gerçek ve sanal nesneleri gerçek bir ortamda birleştiren, etkileşimli ve gerçek 

zamanlı olarak çalışan, gerçek ve sanal nesneleri birbiriyle hizalayan ve organize eden 

sistemler olarak tanımlamıştır (Azuma ve diğerleri, 2001; Fritz ve diğerleri, 2005). Bilgisayar 

grafiklerini gerçek dünyaya yerleştirme yeteneği, genellikle artırılmış gerçeklik olarak 

adlandırılır. Milgram'ın "Period of Reality-Virtualism" adlı çalışması, bilgisayar tarafından 

üretilen gerçeklik sınıflandırmasının en iyi bilinen örneklerinden biridir (bkz. Şekil 3).  

 

 

 
Şekil 3 : Gerçeklik – Sanallık süremi 

 

Şekilde sürekliliğin bir ucu gerçek ortamı, diğer ucu sanal ortamı temsil etmektedir. Artırılmış 

gerçekliğin gerçek ortama, artırılmış sanallığın ise sanal ortama yakın olduğu da 

görülmektedir (Milgram ve Kishino, 199 ). Artırılmış gerçeklik teknolojisinde sanal nesneler 

gerçek ortama entegre edilirken, artırılmış sanallıkta gerçek nesneler sanal ortamlara entegre 

edilir. Bu kavramlar ışığında gerçekliğin dijital üretimi alanında iki kavram ortaya çıkmıştır. 
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Bu kavramlar "artırılmış gerçeklik" ve "sanal gerçeklik"tir. Bu iki kavramı birbirinden ayıran 

kendine has özellikleri vardır. - Sanal gerçeklik uygulamalarını kullanan bir kişi, içinde 

bulunduğu fiziksel alanın gerçekliğinden tamamen kopmuştur. Artırılmış gerçeklik 

tekniklerini kullanan bir kişi ise, mevcut fiziksel ortamına sanal eklemeler ve varyasyonlar 

görür. Artırılmış gerçeklik yoluyla mevcut fiziksel alanın gerçekliğine sanal görüntüler 

eklemek için bilgisayar teknolojilerini kullanarak kullanıcının gerçek deneyimini geliştirmeyi 

amaçlarken, VR kullanıcılarını dünya deneyimlerinden uzaklaştırarak tamamen içine çekmeyi 

hedefliyor. Fiziksel ortam ve dijital olarak oluşturulmuş bir sanal ortam deneyimine katılın. - 

Sanal gerçeklik gözlükleri, güçlü donanım gerektirir. Grafik kartlarının ve sensörlerin 

tarayabileceği fiziksel alana ihtiyacınız var. Alanı terk etme, dengeyi kaybetme, düşme ve 

çarpma gibi tehlikeler vardır. Artırılmış gerçeklik teknolojilerinde kullanılan gözlükler harici 

donanım gerektirmez. 2D ve 3D görüntüleri gerçek ortam görüntüsü ile dijital anlamda 

birleştirdiği için düşme/çarpma riski nispeten düşüktür. Bu süre zarfında teoride artırılmış 

gerçeklik gibi fikirler ortaya çıktı. Artırılmış gerçeklik benzeri bir cihaz olan Jon Peddie'ye 

(Peddie, 2017) göre, L. Frank Baum'un 1901 tarihli The Master Key: An Electric Tale adlı 

romanında ele alındı. Kitapta elektrik iblisiyle tanışan çocuğa verilecek hediyelerden biri olan 

"Karakter İşaretleyici" gözlüğü, artırılmış gerçeklik gözlüğü ile aynı işlevi görüyor 

(mantıklıysa "B" gibi) (Bilgi Tarihi, 2022). Bu fikir teknik olarak uygulanabilir olmasa da, Sir 

Howard Grubb, "Büyük ve Küçük Silahlar için Yeni Bir Teleskopik Nişangah Sistemi" adlı 

icadıyla aynı tarihteki silahları hedeflemeye yardımcı olacak yeni bir sistem geliştirdi. Bu 

buluş, insan gözünün tek bir alan derinliğine odaklanma sorununu çözmüştür (Aukstakalnis, 

2017). Artırılmış gerçeklik tekniklerinin elektronik sistemlere entegrasyonu ilk olarak 19 2'de 

İngiltere'de tanıtıldı. De Havilland Mosquito Night Fighter'da, radar verileri silahın hedefleme 

sistemiyle başarıyla eşleştirildi (Peddie, 2017). Silahlar ve uçak operatörleri iletişim kurmaya 

başladı. Bu teknolojik gelişme ile birlikte makineler ve bilgi teknolojileri insanların bunları 

kullanmasını ve tek bir görünümde birleştirmenin faydalarını görmesini kolaylaştırmıştır. 

Aynı zamanda 21. yüzyılda önemli bir gelişme yaşandı. Hirokazu Kato, Artoolkit adlı bir 

yazılım geliştirme kiti (SDK) yayınladı. Bu kit, biraz programlama bilen herkesin artırılmış 

gerçeklik uygulamaları geliştirmesine izin verdi. Bu nedenle, giderek daha fazla insan bu 

tekniği deneyimledi. Özellikle 200 yılında Bauhaus Üniversitesi'nden Mathias Möhring, 

Christian Lessig ve Oliver Bimber artırılmış gerçeklik teknolojisini cep telefonlarına 

getirdiklerinde bunu deneyimleyen kişi sayısı arttı (Peddie, 2017). Bu büyümenin zirvesi ise 

Pokemon Go'da yaşandı.  

Karma Gerçeklik 
Karma gerçeklik kavramı, fiziksel dünyadan başlayan, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliği 

içeren bir süreç birimidir. Karma gerçeklikte video, geliştirilmiş grafikler ve grafikli videodur. 

İlk olarak 1994 yılında Milgram ve Kishino tarafından ortaya atılsa da, artırılmış sanallık 

olarak da ifade edilmektedir. Bu iki yerin özelliklerinin bileşenlerinden, fiziksel dünya ile 

dijital dünyayı birleştiren karma bir gerçeklik yaratılır. Karma gerçeklikte, bir kişi, bir 

bilgisayar ve çevre birbiriyle etkileşim halindedir. Dijital ve gerçek nesneler bir arada var 

olur. Bu nesneler birbirleriyle gerçek zamanlı olarak iletişim kurar. Sanal gerçeklik 

sistemlerinin kullanıldığı karma gerçeklik sistemleri, çeşitli simülasyon uygulamaları ile 

eğlence, oyun, grafik tasarım, eğitim ve iş gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.  

Sanal gerçeklik teknolojilerinde fiziksel hareketlerin sınırlandırılması, karma gerçeklik ile 

karma gerçeklik arasındaki en büyük farktır. Sanal gerçeklik uygulamalarında bilgisayar 

ortamında sabit veya sınırlı harekete izin veren simülatörler bulunurken, karma gerçeklikte 

konumlandırma konumları ve hareketleri eş zamanlı olarak algılayarak sanal ortama aktarılır. 

Karma gerçeklik teknolojileri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri sayesinde 

sanal ve fiziksel ortamlardan oluşan yepyeni bir ortam yaratır. Karma gerçeklikte, kullanıcılar 

sanal nesnelerle ve onların bilgileriyle aynı anda etkileşim kurabilir. Bir örnek, bir karma 
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gerçeklik platformu olan Microsoft Mesh'tir. Bu platform, akıllı telefon, tablet, bilgi işlem 

cihazları, sanal gerçeklik gözlüğü ve artırılmış gerçeklik gözlüğü gibi birden fazla cihazla 

uyumlu olduğundan kullanıcıya holografik bir deneyim yaşatmak amacıyla tasarlanmıştır. 

Microsoft Mesh ile kullanıcılar zaman ve mekan farkı yaşamadan farklı kullanıcılarla sanal 

bir dünyada buluşuyor. Microsoft Mesh, kullanıcıların hologramlar veya avatarlar oluşturarak 

diğer kullanıcılarla etkileşime girmesine olanak sağladığı gibi, gerçek zamanlı olarak üç 

boyutlu bir modelle çalışabilme olanağı da sağlar (Langston, 2021; Papuççiyan, 2021). Yeni 

bir gelişme olarak Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA), Mars uçuş ekibinin eğitiminde bakım 

çalışmaları için Artırılmış Gerçeklik ve Karma Gerçeklik teknolojilerini kullanacağı iddia 

ediliyor (Zilan, 2021). Karma Gerçeklik bölümünü özetlersek, sanal gerçeklik teknolojileri 

denilince akla kullanıcıların yapay bir dünyada olduğu gelir. Sanal bir dünya, gerçek bir şeyi 

veya tamamen kurgusal bir dünyayı ve özellikleri taklit edebilir. Gerçek dünya, fizik 

yasalarının var olduğu sanal ortamlara sahip olsa da, sanal gerçeklik teknikleri fiziksel 

gerçekliğin sınırlarını aşabilmektedir (Milgram & Kishino, 1994 ). Karma gerçeklik 

teknolojileri, sınırları zorlayan gelişmekte olan teknolojilerdir. Kullanıcıların fiziksel 

dünyadan tamamen ayrılmadığı karma gerçeklik, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 

teknolojilerinin daha yüksek bir tanımıdır. 

4. Çalışma Hayatına Etkileri 

Pek çok iktisatçı, makinelerin gelecekte insanların işini elinden alıp uzun süreli işsizliğe 

neden olacağından endişe ediyor. Friedman'dan bir alıntı bu şüpheyi çok iyi ifade ediyor. 

Tarihe bakıldığında, bu endişenin şimdiye kadar yersiz olduğu görülüyor. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte doğan yeni ekonomi, toplumu daha büyük bir refaha taşıyabilecek ve 

dünyayı önceki dönemlere göre daha müreffeh bir hale getirebilecektir. 1750'lerden önce, en 

zengin ülkeler, Kuzey Amerika kolonileri, Büyük Britanya, Prusya, Fransa ve Hollanda'nın 

yıllık büyüme oranı yaklaşık 1'di ve bu çok düzensizdi. Eşitsizlik günümüz dünyasından çok 

daha fazlaydı ve kişi başına düşen gelir bugün aşırı yoksulluk sayılabilecek bir seviyedeydi. 

1850 yılına kadar bu ülkelerde gelişen teknolojiler sayesinde yıllık büyüme %2-3 artmış ve 

kişi başına düşen gelir sürekli artmıştır (Crafts, 1). 1950'de bilgi teknolojisi ve dijital 

programlama geliştirildi. Yani. devrim olarak nitelendirilebilecek, üçüncü sanayi devrimi. 

Daha önceki zamanlarda olduğu gibi, üçüncü sanayi devrimi dijital teknolojilerin varlığından 

değil, bu teknolojilerin ekonomik ve sosyal sistemlerin yapısını kökten değiştirmesinden 

kaynaklanmıştır. Bilgiyi dijital olarak depolama, işleme ve iletme yeteneği, hemen hemen her 

sektörü şekillendirdi ve milyarlarca insanın iş ve sosyal hayatını kökten değiştirdi. Bu üç 

sanayi devriminin birleşik etkisi, gelişmiş ülkelerde yaşayan insanlar için zenginlik ve 

fırsatlarda inanılmaz bir artış olduğunu kanıtladı. Çağdaş OECD ülkelerinde (Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı), yani dünya nüfusunun altıda birinin yaşadığı ülkelerde kişi 

başına düşen gelir 19. yüzyıla göre 30-100 kat daha fazladır (McCloskey, 2016). 

4.1. İstihdam Yaratma 

Yeni ekonomide otomasyonun istihdam üzerinde büyük etkisi var. Oxford Üniversitesi'nden 

araştırmacılar, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 700 iş türüyle ilgili 2013 tarihli ayrıntılı 

araştırmalarında, gelecekte tam makine otomasyonu için yaklaşık P işinin mevcut olacağı 

sonucuna vardılar (Ford, 2018). İstihdamdaki azalma tüm sektörlerde net bir şekilde 

görülüyor. Bu durum bir takım tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Ekonomide üretilen 

her ürün ve hizmet sonunda birileri tarafından satın alınır (tüketilir). Ekonomik terimlerle 

"talep", belirli bir şey için istek veya ihtiyaç ve onu satın alma yeteneği ve arzusudur. Ürün ve 

hizmetlere yönelik iki talep kaynağı vardır; bireyler ve devlet. Bireysel tüketim harcamaları, 

gelişmiş ülkelerin GSYİH'sının (gayri safi yurtiçi hasıla) yaklaşık %60`ını oluşturmaktadır. 

Bireysel tüketicilerin çoğu gelirleriyle harcar. Satın alma gücünü tüketicilere dağıtan temel 

mekanizma istihdamdır. Çalışanlar da tüketicilerdir. Bu aynı zamanda çalışmayan aile 

üyelerini de işlerinden kazandıkları maaşın tüketicisi haline getiriyor. Bir işçinin bir makine 
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ile değiştirildiği bir senaryoda, makineler ne satın alabilir ne de tüketebilir. Makinelerin 

maliyetleri enerji, bakım ve parça değişimidir. Ancak bu maliyetler aynı zamanda işletme 

girdileridir, yani ekonomik açıdan nihai bir gereklilik değildir. Yani makinelerin ürettiği 

malları kimse almazsa makine bir süre sonra kapanacaktır. Hiç kimse bir araba fabrikasında 

endüstriyel bir robot tarafından bir araya getirilen arabaları satın almazsa, daha fazla araba 

yapmanın bir anlamı yoktur. Dolayısıyla, modern kitle ekonomisinin sürdürülebilirliği, eğer 

otomasyon, işçileri, yani işleri ellerinden alıyorsa sorgulanabilir, tüketir ve gelirlerini azaltır. 

Çok zengin bir insan çok güzel ve pahalı bir araba alabilir, belki on tane araba alabilir. Ama 

bundan hoşlanmaz ve binlerce araba alır. Aynı şey cep telefonları, bilgisayarlar, dışarıda 

yemek yeme, ipotek, doktor randevuları vb. için de geçerli. Kitle ekonomisinde satın alma 

gücünün tüketiciler arasında dağılımı çok önemlidir (Ford, 2018). 

4.2.  İş Hayatındaki Dönüşümler 

Bütün bu değişim aslında ekonomiyi daha önce de değiştirmişti. Tarımdan sanayi 

ekonomisine geçişte, sanayi işçileri tarım işçilerinin yerini aldı ve çoğu çiftçi yeni becerilerle 

fabrika işçisi, tüccar ve şehirli oldu. Sanayi çağında ileri sanayiye ve ardından bilgi toplumuna 

geçişte, beyaz yakalı ofisler, şirketlerin saha çalışanları, ürün montaj makineleri ve teknoloji 

mavi yakalıların yerini aldı, fabrikalardan çıkardı. Tüm bu geçişlerde dünya iç içe geçmiş, 

sıcak/soğuk savaşlar, 1923-30 krizi ve büyük türbülanslar yaşamıştır. Yeni mekanizmalara 

uyum sağlayamayan ve becerilerini geliştiremeyenler işgücü piyasasının dışına itildi. Kısacası 

mavi yakadan beyaz yakaya geçemeyenler işsiz kaldı. Bugün de benzer ama bir farkla; artık 

akıllı sistemler ve robotlar da dahil edilmiştir. Bu sefer geçiş sadece yakanın rengi arasında 

değil, tarım işçileri, mavi yakalılar, beyaz yakalılar, robotlar, akıllı sistemler ve yaratıklar gibi 

sayılabilecek çok çeşitli ve kozmopolit bir kalabalık arasında yaşanıyor. (Metaverse 

evrenleri). Pek çok kişi 2050'lerde yapay zekanın insan zekasını ve medeniyeti geride 

bırakacağına ve insan doğasının kökten değişeceğine inanıyor (Tarhan, 2019). 

4.3.  Bireyler Üzerine Etkileri 

Meslek hayatındaki değişimin, değişen dünyanın iş hayatındaki etkisini görmek için bireyler 

incelenmeli Birleşik bir dünya, insanların hayallerini, fikirlerini ve girişimlerini hızlı bir 

şekilde gerçekleştirmelerini sağlamıştır. Şu anda herhangi bir bilgi anında kullanılabilir. 

Dünyanın herhangi bir yerinden bir kitap almak istiyorsanız, deniz kabuklarını nasıl 

ayıklayacağınızı öğrenmek istiyorsanız, başka bir kıtadaki birinin şirketi için mobil uygulama 

yazmak istiyorsanız, kendinizi yeniden eğitmek istiyorsanız, isterseniz bisikletle veya gemiyle 

dünyayı dolaşmayı öğrenmek için tüm bu bilgiler ve daha fazlası, artık insanların bilgisayar 

klavyelerinde. Bir uzmana ihtiyacınız olduğunda, bu kişilerle iletişim kurmak çok kolaydır. 

Sosyal ağların inanılmaz büyümesi, ihtiyacınız olan bilgiyi edinmenin önündeki tüm engelleri 

kaldırdı. Bu, arkadaşlarınızın arkadaşlarıyla (hatta onların da arkadaşlarıyla) iletişim kurma ve 

farklı tavsiyeler sunup sunamayacaklarını, tanışmak veya deneyimlerini paylaşmak isteyip 

istemediklerini sorma fırsatı verir. İnsanlar bir şeye başlamak istediklerinde, bir iş, sanatsal 

üretim, sosyal proje başlatmak, bir web sitesinin bilgi mimarisini oluşturmak için ortaklık 

kurmak vb. gibi, dünyanın herhangi bir yerinde, böyle bir tutkuya sahip başka birini 

bulabileceksiniz. Antika saat takası yapmak isteyen kişiler isterlerse kolayca bulunur. Aynı 

tutkuya sahip insanlar birbirlerini bulabilir, destekleyebilir, öğrenebilir ve birlikte iş yapabilir. 

Yazar Seth Godin, ortak tutkuları paylaşan grupları "kabileler" olarak adlandırıyor. Bugün bu 

kabileyi oluşturmak için Meetup, Meta grupları, Peoplehunt gibi sosyal ağlar var. Yeni bir iş 

kurma veya ticari olmayan bir proje kurma maliyetleri önceki tarihlere göre önemli ölçüde 

azaldı. Giriş bariyerleri kırıldı. Dijital girişimlerin çoğu bir ofise ihtiyaç duymaz ve insanlar 

ortak alanlardan veya kafelerden çalışır. Bu, örneğin risk sermayesi dünyasını önemli ölçüde 

etkiledi. Geçmişte güç, sermaye yatırımcılarının elindeydi. Çünkü iş kurmak para gerektiriyor 

ve risk sermayedarları sağladıkları nakit için çok yüksek bedeller ödüyorlar ama günümüzde 
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iş kurmanın maliyeti düşüyor, güç artık fikir sahibi olan ve "girişimcilik" gösteren insanların 

elinde (Godin, 2008). 

4.4. Zaman  

Özellikle pandemi sonrası ömür boyu çalışma kavramı başladı. Geçmişte, bir kariyerin 

başından sonuna kadar aynı yerde olması fikri beni sık sık rahatsız ederdi. İnsanlar daha fazla 

deneyim, bilgi ve deneyim kazanmak için birden fazla proje üzerinde çalışmış olmalıdır. Aynı 

anda üç farklı yarı zamanlı işte çalışmak veya birkaç yılda bir iş değiştirmek artık alışılmadık 

bir durum değil. Değişiklik, insanların çalışma hayatlarında çok daha hızlı ve daha agresif 

olmaları gerektiğinin altını çizdi. Sağlık sektörünün gelişmesinin bir sonucu olarak insanların 

ortalama yaşam süresi önemli ölçüde artmaktadır. 1930'da erkeklerde 58,1, kadınlarda 61,6 

olan ortalama yaşam süresi, 2010'da erkeklerde 76,2, kadınlarda 81,0 oldu. Ayrıca, dünyada 

şimdiye kadar yaşamış tüm insanların yaklaşık %6,5'i bugün hayatta (Haub, 2018). Bu 

insanların çoğu şehirlerde yaşıyor. Sanal gerçeklik teknolojisi, geleneksel duvarların 

yıkılmasına yardımcı olarak tüm dünyayı kolayca erişilebilir hale getirdi. Özellikle 

transistörler, çipin gücü ve hayatımıza giren sayısız teknolojik ve dijital yenilik sayesinde 

insanlık yavaş yavaş fiziksel dünyasından dijital katmana doğru uzaklaşmaya başladı. İnsanlar 

günün büyük bir bölümünü yerde yürüyerek, parklarda yürüyerek, spor sahalarında koşarak 

ya da üniversite ve üniversite kampüslerindeki kurslara katılarak, meydanların toplantı 

salonlarında söyleşiler yaparak ya da meydanlarda satıcılarla buluşarak ürünlerini satarak 

geçirdi. Daha sonra çip, ekran ve sensör teknolojileri ve bulut sistemleri hayatımıza girip 

geliştiğinde birçok teknik cihaz insanları toplantı salonlarından üniversitelere, farklı yerlere 

götürdü, kısacası üç boyutlu insanlık iki boyutlu ekranlara sığıyor. Bu gelişme insanlara 

zaman kazandırdı. İnsanlar dünyanın herhangi bir yerinde trafikte saatler harcamadan bir yere 

varabiliyor ve saniyeler içinde buluşabiliyor. İnsanlar bir saatlik toplantı için dünyanın öbür 

ucuna gidip gün kaybederken, artık pek çok kişi o vakit kaybetmeden toplantılarını dijital 

ortamda gerçekleştirebiliyor. Örneğin bir öğretmen 600 kişilik sınıfını bu kampüse bir saat 

trafik süresi için getirdiyse, şimdi 600 saat kazanmış oluyor. Bu üniversitede bu öğretmenlik 

dersini alan gençler, toplam sürelerinin 600 saatini alarak bu dersi alabiliyorlardı. Ayrıca tüm 

dünyayı etkisi altına alan pandemi dijital süreci büyük ölçüde hızlandırdı. Burada önceki 

dönemlere göre değişim oranı öyle bir noktada ki ve her geçen gün artarak devam ediyor. 

Konuya çalışma hayatı açısından bakıldığında, insanların hayatlarına hızla girmeye devam 

eden birçok yeni kavram girmiştir. 

5.Sonuç  

Dünya geçmişte olduğu gibi bugün de sürekli gelişim ve değişim içindedir. Teknolojideki 

gelişmeler beraberinde bir sonraki yeni teknolojinin doğmasına neden olmakta, bu gelişim 

sürecini tetiklemektedir. Bu bağlamda günümüzde Metaverse teknolojisi dünyayı değiştirecek 

en büyük itici güçlerden biri olarak gösterilmektedir. Yapılan çalışma, Metaverse 

teknolojisinin insanların çalışma hayatına nasıl etki ettiğini ortaya koymak için Metaverse 

penceresinden çalışma hayatının geleceğine ilişkin uzmanların tahminlerine dayanan 

yöntemle yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre Metaverse’ün çalışma 

hayatına etki edeceği düşünülen birçok güçlü yönleri bulunmaktadır. Uzmanların 

öngörülerine göre; Metaverse sayesinde kişiler, işletmeler müşterilerine hızlı ve etkin şekilde 

ulaşabilecekler, kolay ulaşımdan faydalanabilecekler, sınırsızlık sağlayacak, iletişimi 

güçlendirecek, yeni ekonomiyi ve teknolojiyi tetikleyecek, verimli zaman kullanımı 

sağlayacak, zaman ve mekân kısıtlamasını ortadan kaldıracak, süreçleri hızlandıracak, zaman 

tasarrufu sağlayacak, dünyayı birbirine bağlayacak ve iş birlikteliklerini artıracaklardır. Bu 

güçlü yönlere ilişkin değerlendirmelerde de uzmanlar arası görüş birliği bulunmaktadır ve 

uzlaşma sağlanmıştır. En çok, kesinlikle katılıyorum, sayısının olduğu madde Metaverse’ün 

çalışma hayatında “yeni ekonomiyi ve teknolojiyi tetiklemesi” olmuştur. Güçlü yönlere ilişkin 

ortaya çıkan en çarpıcı sonuç Metaverse’ün yepyeni bir ekonomi oluşturarak yeni teknolojik 
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gelişmelere sebep olacağı yönündeki görüş birliğidir. Metaverse’ün çalışma hayatına etki 

edeceği düşünülen zayıf yönler de ortaya çıkmaktadır. Uzman tahminleri sonucunda; 

Metaverse kötü insanlar yüzünden belirsizlik yaratır, dijital olgunluk nedeniyle herkese uygun 

değildir, güvenlik zafiyeti yaratır, tembellik yaratır, fiziksel iletişimi azaltır, uzaktan 

çalışmanın yarattığı birliktelik duygusunun kaybolmasından, şirketlerin bölgesel rekabet 

avantajı ortadan kalkar, yasal ve ticari sorunlar düzenleme eksikliği nedeniyle ortaya çıkar, 

telekomünikasyon hasar, yüksek maliyetler, gerçek duygu, vicdan ve duygu eksikliği ve etik 

kuralların olmaması nedeniyle performans sorunlarına neden olur. İmkanların 

değerlendirilmesinde metaverse yeni bir satış ve pazarlama kanalı olması, etkin personel 

yönetimi uygulanması, daha düşük maliyetlerle online fuarda daha fazla katılımcının elde 

edilebilmesi, teknolojiye ulaşma ve hızlı ilerleme fırsatı verir. Büyük ölçekte iş yapma imkanı 

vardır, metaverse iletişim için güçlü bir fırsat sağlar, insanlar bulundukları yerden her türlü işi 

verimli bir şekilde yapma imkanına sahip olurlar, yeni iş fırsatları yaratır, genel giderleri 

düşürür, insanların her türlü işi verimli bir şekilde yapma imkanı vardır. Hayal ettikleri ne 

olursa olsun, ilgili ekosistemde birçok yeni iş fırsatı ve yeni iş modelleri metaversiyonlar 

sayesinde şirketler birleştiğinde ortaya çıkar. Uzmanların üç noktada sunduğu bu seçeneklerde 

görüş birliği veya görüş ayrılığı yoktur. Bunlar, "çevrimiçi bir ticaret fuarı ile daha düşük 

maliyetle daha fazla katılımcıya ulaşmak, genel giderleri azaltmak ve insanların hayal ettikleri 

her şeyi yapma fırsatına sahip olmaları"dır. Öte yandan, küresel ölçekte iş yapabilme, her 

türlü işi her yerde verimli bir şekilde yapabilme, zaman ve mekan kısıtlamaları ortadan 

kalktığında yeni iş fırsatları gibi hedefler arasında büyük bir uyum vardır. Uzmanların 

değerlendirmelerinden de anlaşılacağı gibi, Metaverse birçok yeni iş trendi ve gelir kanalı 

yaratıyor. Ayrıca bu imkanları yaratmanın zaman ve mekan gibi bir sınırı olmadığı da ortaya 

çıkıyor. Metaverse'in çalışma hayatını etkileyen tehditlerin zayıf siber güvenlik nedeniyle 

itibar kaybı, hırsızlık ve dolandırıcılığın kolaylaşması ve çocukların kolay ulaşması, 

değiştiremeyen klasik firmaların müşteri kaybetmesi, eşitsiz rekabetin oluşması, toplumun 

kolay manipüle edilmesi, yeni ekosistem geliri aşılır ve çeşitlilik kafa karışıklığı yaratır, 

KVKK tehlikeleri vardır, sanal sosyalleşme yalnızlık duygusu yaratır, çeşitlilikten 

kaynaklanan sosyal sorunlar olurBir uzmana göre, metaverse tehditleriyle ilgili beş konuda 

fikir birliği ve anlaşmaya varılamadı. Bu sorunlar arasında "siber güvenlik açıkları nedeniyle 

arazi kaybı, toplumun kolayca manipüle edilmesi, çocuk ve genç ruhların kaybı, fazla mesai 

nedeniyle mutsuzluk ama fazla mesai ücretinin ödenmemesi ve çok ciddi zamanların 

kullanılabilmesi" yer alıyor. Aynı zamanda “eşitsiz rekabet, sanal ortamın yarattığı yalnızlık 

hissi, iş kaybı” gibi görüşlere de yüksek oranda katılma söz konusudur. Uzmanların 

görüşlerinden de anlaşılacağı üzere metaverse dünyasında hem tehditler hem de gerçek 

hayattaki fırsatlar insanların karşısına çıkmaktadır. Metaverse yeni bir teknoloji olduğu için 

bir miktar yatırım maliyeti söz konusu ama dünyanın farklı yerlerinden insanları aynı anda bir 

araya getirmenin fiziksel maliyetini geçmiyor. Bu nedenle uzmanlar bu bakış açısında 

hemfikir değiller çünkü bazı alanlarda maliyetleri artırırken bazılarında da düşürüyor. 

Uzaktan çalışma sisteminde fazla mesai kavramının biraz esnetildiği gözlemlenebilmektedir. 

İnsanlar genellikle iş yerlerinde belirli saat aralıklarında yapması gereken işleri yaparlar ve 

mesaileri bittiklerinde işlerini bırakarak ertesi mesai gününde kaldığı yerden devam ederler. 

Ancak uzaktan çalışma sisteminde özellikle evde çalışma ortamını değiştiremeyen insanlarda 

mesai saati kavramı bazen değişmektedir. Uzaktan çalışmazken ki mesai saatine göre daha 

fazla ve farklı saatlerde çalışan kişilerde fazla mesai ücreti alamadıklarında mutsuzluk ortaya 

çıkmaktadır. İşveren penceresinden değerlendirildiğinde görüş ayrılığı ortaya çıkmaktadır. 

İnsanlar yeni düzene adapte olurken birtakım değişim sancısı çekilmektedir. Bu, uzmanların 

üzerinde anlaşamadığı bir sorudur. "Zaman çok ciddi kullanılabilir" şeklindeki nihai fikir 

birliği, insanların metaverse'de yaptıkları eylemin veya çalışmanın faydalı mı yoksa zararlı mı 

olduğu değişkenine sahiptir. İnsanlar becerilerini geliştirmek veya üzerinde çalışmak için 
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metaverse'te zaman harcadıklarında, bu bir masraf gibi gelmeyebilir. Genelde insanlar 

bilmedikleri şeyler için endişelenirler. Günümüz dünyası insanlara büyük miktarda bilgiye 

kolayca erişme imkanı sunmaktadır. Bu bilgi sayesinde insanlar yeni beceriler edinme 

fırsatına sahip olurlar. İnsanlar geçmişte olduğu gibi modern çağın zorluklarına, sorunlarına 

ve değişimlerine uyum sağlıyor. Yeni meslekler ve endüstriler ortaya çıkıyor. Özellikle 

pandemi sonrası hızlanan yaratıcı ekonomi sayesinde günümüz insanı hem çalışan hem de 

girişimci olabiliyor. 

Araştırma bulgularına göre Metaverse, çalışma hayatını etkilemesi muhtemel birçok güce 

sahiptir. Yeni teknolojilerin yeni bir ekonomiyi tetikleyeceği ve Metaverse'nin yeni bir 

ekonomi yaratarak yeni gelişmelere neden olacağı açıktır. Öte yandan, Metaverse'nin çalışma 

hayatını etkilemesi muhtemel zayıflıklarının değerlendirmelerinden de anlaşılacağı gibi, 

Metaverse'nin insanlar arasındaki fiziksel etkileşimi azaltması bekleniyor. Ayrıca 

Metaverse'nin iş hayatında muhtemelen sahip olduğu olanaklara bakıldığında, Metaverse'nin 

zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırdığı için küresel ölçekte iş yapabilme yeteneği, iş 

yapma yeteneği yaratacağı öngörülmektedir. 

Farklı işler ve yeni iş fırsatları gibi. Bu bağlamda, Metaverse'in birçok yeni iş türü ve gelir 

yaratacağına dair göstergeler var. Metaverse'in çalışma hayatı üzerindeki etkilerine yönelik 

tehdit değerlendirmeleri, eşitsiz rekabet, sanal ortamın neden olduğu yalnızlık ve işsizlik gibi 

sonuçlara da işaret ediyor. Son turda ise uzmanların üzerinde anlaşmaya varamadığı sorular 

değerlendirilirken bakış açısı farkı öne çıkıyor. Raporlar, teknolojinin birçok iş türünü yok 

ettiğini gösterdiği gibi, birçok rapor da yok ettiğinden daha fazla iş alanı yarattığını 

gösteriyor. Metaverse, bireylere ve kurumlara profesyonel yaşamlarında birçok fırsat 

sunarken birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. 
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YEİŞKİNLERDE ANEMİ’YE TANISAL YAKLAŞIM  

 

ÖZET 

Anemi cinsiyete göre serum hemoglobin düzeyinin belirlenen alt sınırdan düşük olmasına 

verilen isimdir. Edinsel veya konjenital birçok neden anemiye neden olabilmektedir. Anemi iç 

hastalıkları pratiğinde kliniğe başvuran hastalarda sık görülmektedir. Yeterli nütrisyonel 

rezerv ve işlevsel bir kemik iliği yeterli hemoglobin sentezi için gereklidir. Bu nedenle 

doğuştan kaynaklanan hemoglobin yapısındaki hemoglobin zincirlerinin yapısından sorunlar 

anemiye neden olabilmektedir. Konjenital kaynaklı anemisi olan hastalar erken yaşta tanı alır 

iken edinsel kaynaklı anemiler her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Aneminin derinliğine göre 

semptomlar değişkendir. Bu nedenle aneminin erken dönemlerinde hastalar asemptomatik 

olabilir iken aneminin derinliğine göre hasta ciddi semptomlar ile hastaneye 

başvurabilmektedirler. İç hastalıkları polikliniklerine maskelenmiş semptomlar ile başvuran 

hastaların öykü ve fizik muayenesi sonrasında laboratuvar değerlendirmesinde öncelikle tam 

kan sayımı istenerek anemi tanısı kolaylıkla konulabilmektedir. Anemi etiyolojisinin 

belirlenmesi için ileri testler olan demir indeksleri, hemolitik anemileri tespit için direkt ve 

indirekt coombs, genetik incelemeler ve kemik iliği incelenmesi yapılması gerekli 

olabilmektedir. Tam kan sayımındaki ortalama eritrosit hacmi ile hastalar mikrositer, 

normositer ve makrositer anemiler olarak sınıflandırılabilmektedir. Mikrositer aneminin 

önemli nedenleri demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemiler ve sideroblastik 

anemidir. En sık görülen anemi olan demir eksikliği anemisinin tanısında hemogram ve demir 

endeksleri kullanılır. Kronik hastalık anemisi ile demir eksikliği anemisinde serum demir 

indekslerinde ortak bozukluklar görülse de ayrım diğer demir indeksleri ile yapılabilmektedir. 

Talasemilerde ise anemiye rağmen eritrosit sayısında artma beklenir. Makrositer anemi 

nedenleri de megaloblastik ve nonmegaloblastik anemi nedenleri olarak ikiye 

ayrılabilmektedir. Megaloblastik makrositer aneminin önemli nedenleri vitamin B12 ve folik 

asit eksikliğidir. Nonmegaloblastik anemi nedenleri ise hipotiroidi, miyelodisplastik sendrom, 

alkol kullanımı ve kronik karaciğer hastalığıdır.  

Anahtar Kelimeler: Anemi, mikrositoz, makositoz, tam kan sayımı  

 

ABSTRACT 
Anemia is the name given to the level of serum hemoglobin lower than the determined lower 

limit according to gender. Many acquired or congenital causes can cause anemia. Anemia is 

common in patients who apply to the clinic in internal medicine practice. Adequate nutritional 

reserve and a functional bone marrow are necessary for adequate hemoglobin synthesis. For 

this reason, problems in the structure of hemoglobin chains in the hemoglobin structure of 

congenital hemoglobin can cause anemia. While patients with congenital anemia are 

diagnosed at an early age, acquired anemia can occur at any age. Symptoms vary according to 

the depth of anemia. Therefore, while patients may be asymptomatic in the early stages of 

anemia, depending on the depth of the anemia, the patient may apply to the hospital with 

severe symptoms. After the history and physical examination of the patients who apply to the 
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internal medicine outpatient clinics with masked symptoms, the diagnosis of anemia can be 

easily made by first asking for a complete blood count in the laboratory evaluation. Iron 

indices, which are advanced tests to determine the etiology of anemia, direct and indirect 

coombs, genetic studies and bone marrow examination may be necessary to detect hemolytic 

anemia. With the mean erythrocyte volume in the complete blood count, patients can be 

classified as microcytic, normocytic and macrocytic anemias. Important causes of microcytic 

anemia are iron deficiency anemia, anemia of chronic disease, thalassemias and sideroblastic 

anemia. Hemogram and iron indices are used in the diagnosis of iron deficiency anemia, 

which is the most common anemia. Although common abnormalities in serum iron indices are 

observed in anemia of chronic disease and anemia of iron deficiency, the distinction can be 

made with other iron indices. In thalassemias, an increase in erythrocyte count is expected 

despite anemia. The causes of macrocytic anemia can be divided into two as megaloblastic 

and nonmegaloblastic anemia causes. Important causes of megaloblastic macrocytic anemia 

are vitamin B12 and folic acid deficiency. The causes of nonmegaloblastic anemia are 

hypothyroidism, myelodysplastic syndrome, alcohol use and chronic liver disease. 

Keywords: Anemia, microcytosis, macrocytosis, complete blood count 

 

1. GİRİŞ 

Anemi değerlendirmesi klinik pratikte en sık karşılaşılan klinik durumlardan biridir. 

Yetişkinlerde anemiye neden olan tek bir neden varken  hastanın değerlendirilmesi kolay 

olabilir ancak çoğu zaman klinik sonuca neden olabilecek birden çok neden bir arada 

bulunabilmektedir.  

Bu yazıda yetişkinlerde aneminin değerlendirilmesine yönelim tanısal bir yaklaşım 

incelenmektedir. Belirli koşulların tanısı ve yaklaşım yazıda detaylıca ele alınmaktadır. 

2. TEMEL PRENSİPLER 

ANEMİ TANIMI 

Anemi, hasta bakımı için tam kan sayımının  bir parçası olarak elde edilen bir veya daha fazla 

major kırmızı kan hücresi (eritrosit) ölçümünde azalma olarak tanımlanmaktadır (hemoglobin 

konsantrasyonu, hematokrit veya eritrosit sayısı).  Düşük hemoglobin konsantrasyonu ve/veya 

düşük hematokrit, anemiyi teşhis etmek için en sık kullanılan parametrelerdir ve aşağıdaki 

sınır değerler kullanılmaktadır. Erkeklerde hemoglobin <13,6 g/dL veya hematokrit <%40  ve 

karınlarda hemoglobin <11,9 g/L veya hematokrit <%40  anemi olarak kabul edilmektedir.  

Bu değerlerin nasıl belirlendiği ve eşik değerler hakkında aşağıdaki detaylar incelenmelidir.  

HEMOGLOBİN 

Hemoglobin, tam kandaki hemoglobin konsantrasyonu olarak rapor edilir. Elektronik bir 

sayaç ile ölçüldüğünde, hemoglobin konsantrasyonu direkt belirlenirken, hematokrit diğer 

parametrelerden hesaplanır. Bu nedenle bir çok hekim anemiyi tanımlamak için hemoglobin 

düzeyini kullanmayı tercih etmektedir. Değerler, 100 mL (gr/dL) veya litre (g/L) başına 

hemoglobin gramı olarak ifade edilebilir. Mmol/L’ye dönüştürmek için g/dL cinsinden 

hemoglobin 0,62 ile çarpılabilir. Hemoglobin, sürekli izleme non-invaziv olarak bildirilebilir 

(1-2). 

HEMATOKRİT 

Eritrositler tarafından oluşan kan hacminin yüzdesidir. Bir kan ürününün santrifüjlenmesini 

takiben elde edilebilmektedir. Bir elektronik hücre sayacı ile ölçüldüğünde, hematokrit, 

eritrositt sayısından ve ortalama korpüsküler hacimden hesaplanır. 

ERİTROSİT SAYISI 

Eritrosit sayısı, belirli bir tam kan hacminde bulunan ve genellikle mikroL tam kan başına 

milyonlarca hücre olarak ifade edilen tanımdır. 

Farklı otoriteler tarafından normal aralık değerleri tanımlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) yetişkinlerde anemi kriterini erkekler <13 ve kadınlar <12 olarak belirlemiştir (3).  
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Ancak bu kriterlerin uluslararası beslenme çalışmaları bağlamında kullanılması amaçlanmıştır 

ve başlangıçta anemi teşhisi için “altın standartlar” olarak kullanılmak için tasarlanmamıştır.  

Laboratuvar testleri için normal aralıklar, görünüşte sağlıklı bir popülasyonun % 95’ini içeren 

ortanca merkezli değerler aralığı olarak tanımlanır. Bu nedenle, normal hemoglobin, 

hematokrit ve eritrosit sayısı değerleri, test edilen popülasyona bağlı olarak farklılık 

gösterebilmektedir. Hemoglobin ölçüldüğü ve hematokrit hesaplandığı için hemoglobinin 

daha doğru olması muhtemeldir. 

Bazı yazılar, siyah amerikalılarda beyaz amerikalılara göre daha düşük hemoglobin değerleri 

tanımlamıştır (4-6). Bu farkın daha fazla demir eksikliği sıklığı gibi sağlık hizmet 

farklılığından mı yoksa afrika kökenli bireylerde daha yüksek alfa talasemi varlığından mı 

kaynaklandığı net değildir (7). Kabul gören yaklaşım tüm etnik gruplarda anemiyi 

değerlendirmek için aynı hemoglobin ve hematokrit değer eşiklerinin kullanılmasıdır. 

Yaşlanmayla birlikte görülen artan anemi sıklığı, yaşlı erişkinlerde normal hemoglobin için 

farklı bir standartın kullanılması gerektiği yönünde önerilere yol açmıştır (4). Ulusal sağlık ve 

beslenme inceleme anketinden elde edilen veriler incelendiğinde 70 yaş üstü yetişkinler için 

ortalama hemoglobin değerlerinin normal aralıklarda olduğunu gösterirken, sadece % 52’lik 

kısmın değerlerinin normal aralığın altında olduğu görülmektedir (8). Bu alt sınır, özellikle 

kronik böbrek hastalığının prevelansının artmasını yansıtıyor olabilir (9). Yaşlı bireylerde 

daha düşük normal hemoglobini belirlemeye çalışmak için anket verilerini kullanan başka bir 

çalışma, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tanımlarının yaşlı erişkinlerde uygulanabilir olduğu 

sonucuna varmıştır (10).  Bu nedenle, bir popülasyon olarak yaşlı bireyler için referans aralığı 

için daha düşük bir sınır tanımlamaya çalışmak yerine, her bir kişide düşük hemoglobinin 

uygun değerlendirilmesini belirlemeye odaklanmayı ve bilinçli bir şekilde her bir kişinin 

koşullarına yaklaşımı bireyselleştirmeyi tercih edilmesi önerilmektedir.   

Anemili bireylerde hct/hemoglobin oranı hücre hacmine göre değişebilmekle birlikte 

hemoglobin ve hematokrit paralel olarak azalır. Eritrosit sayısı, anemi varlığına rağmen 

eritrosit sayısının artabileceği talasemi gibi aşırı mikrositoz durumları dışında, genellikle 

hemoglobin ve hematokrit ile paraleldir. Eritrosit sayısı, bu nedenle anemiyi teşhis etmek için 

daha az kullanılır. Anemisi olan bir bireyde yüksek eritrosit sayısı bulgusu talasemiyi 

düşündürür. 

Araştırma için anemi, kan hacmi çalışmaları ile belirlendiği üzere ml/kg olarak ifade edilen 

azalmış eritrosit kitlesi olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte, kan hacmi çalışmaları klinik 

uygulamada kullanılmamaktadır ve araştırmalarda giderek daha fazla kullanılmamaktadır. Bu 

çalışmalar pratik değil ve yüksek maliyetlidir.  

Yoğun fiziksel aktivite, hemilelik ve yaşlılık durumlarında hemoglobin değerleri daha düşük 

beklenir iken sigara kullanımı, ilaç kullanımı, hemokonsatrasyon durumları ve yüksek irtifada 

yaşamak durumlarında da beklenenden daha yüksek çıkabilmektedir.  

ERİTROSİT SAYISI İNDEKSLERİ 

Eritrosit indeksleri, eritrosit büyüklüğünü, hemoglobin içeriğini ve eritrosit popülasyonunun 

tek biçimliliğini tanımlamaktadır. Bu değerler aneminin nedenini belirlemede çok yardımcı 

olabilir. Ortalama korpüsküler hacim (MCV) ve kırmızı hücre dağılım genişliği (RDW) 

genellikle en kullanışlı olan parametrelerdir.  

MCV 

Ortalama korpüsküler hacim (MCV), eritrositlerin ortalama hacmidir. Otomatik hücre 

sayaçlarında olduğu gibi ölçlülebilir veya hesaplanabilir. Normal aralıkta MCV’ye sahip 

eritrositler, periferik kan yaymasında normal bir lenfositin çekirdeği ile kabaca aynı çaptadır. 

Anemi, MCVn’nin düşük, normal veya yüksek olmasına göre sınıflandırılabilir.  

MCH 

Ortalama korpüsküler hemoglobin (MCH), bir eritrositteki ortalama hemoglobin içeriğidir. 

Düşük MCH tipik olarak, kan yaymasında “hipokromi”yi tanımlayan periferik kan 
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yaymasında eritrositlerde genişlemiş bir merkezi solgunluk alanında yansıtılır. Bu durum 

demir eksikliği ve talasemide görülebilir.  

MCHC 

Ortalama korpüsküler hemoglobin konsantrasyonu (MCHC), eritrosit başına ortalama 

hemoglobin konsantrasyonudur. Çok düşük MCHC değerleri tipik olarak demir eksikliği 

anemisidir ve çok yüksek MCHC değerleri tipik olarak sferositozu veya eritrosit 

aglütinasyonunu yansıtır. Periferik kan yaymasının incelenmesi bu bulguların ayırt 

edilmesinde yardımcıdır.  

RDW 

Eritrosit hücre dağılım genişliği (RDW), periferik kan yaymasında anizositoz derecesine 

yansıyan, eritrosit boyutundaki varyasyonun bir ölçüsüdür. Yüksek RDW, eritrosit 

boyutlarında büyük bir varyasyon anlamına gelir ve düşük RDW, daha homojen bir eritrosit 

popülasyonu anlamına gelir. Yüksek RDW, demir eksikliği, B12 vitamini veya folat eksikliği, 

miyelodisplastik sendrom (MDS) ve hemoglobinopatiler dahil olmak üzerere bir dizi anemide 

ve ayrıca kan nakli yapılmış anemi geçirilmesi genellikle nedeni belirlemede yardımcı olur. 

RETİKÜLOSİT ÜRETİMİ 

Retikülositler, toplam eritrositlerin yüzdesi veya mutlak sayı olarak rapor edilebilir. Wright-

Giemsa ile boyanmış standart bir kan yaymasında retikülositler, mavi renk tonu 

(polikromatofili) olan, olgun eritrositlerden daha büyük, düzensiz sınırları ve merkezi 

solgunluğu olmayan eritrositler olarak değerlendirilebilir. Bir kan örneğinin yeni metilan 

mavisi gibi boyalarla supravital boyanmasından sonra retikülositler manuel olarak sayılabilir. 

Manuel retikülosit sayısı, anemi yokluğunda yüzde 0,5 ile 2’lik normal bir aralıkta 

eritrositlerin yüzdesi olarak rapor edilir.  Otomatik kan sayaçları retikülositlerin RNA’sına 

bağlanan tiyazol turuncu gibi bir floresan boya ile boyamadan hemen sonra mutlak retikülosit 

sayısı ölçer (11).  

MVC’YE GÖRE DEĞERLENDİRME 

Tam kansayımındaki klinik öykü ve diğer ilk bulgular, anemiye yol açan spesifik tanıları 

koymak için yardımcı olmayabilir. Ortalama korpüsküler hacime (MCV) dayalı bir tanı 

yaklaşımı yapılmalıdır. MCV kullanılarak aneminin değerlendirilmesi özellikle mikrositik ve 

makrositik anemi için kullanışlıdır.  

MİKROSİTOZ 
Düşük MCV (genellikle <80fL) hücresel hemoglobin sentezindeki bir kusuru yansıtmaktadır. 

Bu anemiler demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi, talasemi ve sideroblastik 

anemilerdir.   

Mikrositik anemisi olan tüm hastalarda serum demiri, toplam demir bağlama kapasitesi 

(TDBK)/transferrin ve hesaplanmış transferrin doygunluğu ile ölçülen serum ferritin 

konsatrasyonları olmalıdır. Uygun klinik bağlamda düşük demir, düşük SDBK ve yüksek-

normal ile yüksek ferritin gösteren demir çalışmaları ile hafif mikrositoz ile prezentedir.  

Beta talasemi veya diğer hemoglobinopatileri belirlemek için demir eksikliği olmayan 

mikrositik anemili bireylerde talasemi testi de istenmelidir. Alfa talaseemi teşhisi için globin 

gen çalışmaları gerekebilir. Aile öyküsü bu bozuklukların olasılığını belirlemede yarımcı 

olabilir. Minimal ile hafif anemi ve mikrositoz, transfüzyona bağlı olmayan talasemiyi 

gösterebilir. Beta talasemide bazofilik noktalanma da görülebilir (12). Bazofilik noktalanma 

olası kurşun zehirlenmesini işaret eder ve tam kan kurşun seviyeleri ölçülmelidir. 

Sideroblastik anemi tanısı için kemik iliği muayenesi gerekmektedir. 

MAKROSİTOZ 

Artmış MCV (>100 fL) tipik olarak nükleer kromatinin asenkron olgunlaşmasına bağlanır 

ancak başka nedenlerde de olabilir. Bu duruma neden olan başlıca megaloblastik anemi 

sebepleridir. Megaloblastik anemide hücre bölünmesi hızının sitoplazmik genişlemeye göre 

azaldığı için asenkton nükleer olgunlaşma (megaloblastozis) sözkonusudur. Megaloblastik 
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aneminin başlıca nedenleri B12 eksikliği, folat eksikliği, bakır eksikliği, miyelodisplastik 

sendrom ve DNA sentez bozukluğuna neden olan ilaçlar gösterilebilir. 

Bazı durumlarda eritrosit membranı yapısını bozan durumlar (karaciğer hastalığı veya aşırı 

alkol kullanımı) ve hipotiroidizm gibi altta yatan bozukluklar MCV’de artışa neden 

olabilmektedir. Stomatositoz ayrıca makrositik anemiye neden olabilmektedir.  

Retikülositler olgun eritrositlerden daha büyüktür ve artmış retikülosit sayısı MCV’yi 

arttırmaktadır. Bu durum artmış kırmızı hücre dağılım genişliği ile ilişkili olacaktır ve sıklıkla 

periferik kan yayması ile incelenmelidir. Hemolitik anemiler, akut kanama, demir ile diğer 

eksik besinlerin replasmanı ve aşırı alkol tüketimi gibi kemik iliği baskılanmasından çıkış 

dönemlerinde retikülositoz görülür.  

NORMOSİTOZ 

Normal MCV (80 ile 100 fL), anemik yetişkin erkeklerde ve menopoz sonrası kadınlarda en 

sık bulgudur. Normositik anemileri değerlendirmek, düşük veya yüksek MCV’ye sahip 

anemilerden daha zor olabilmektedir. Altta yatan nedenler belirgin olmayabilir ve spesifik 

eşlik eden bulgular da her zaman bulunmayabilmektedir.  Genellikle normositik anemi, 

hafifçe yükselmiş RDW ile ilişkilidir ve retikülosit sayısı önemli ölçüde artmayabilmektedir. 

Artmış bir RDW, MCV’yi normal aralığın dışına kaydırmak için çok küçük olan bir 

mikrositik veya makrositik eritrosit popülasyonunu veya demir eksikliğinin yanında vitamin 

B12 veya folat eksikliği gibi kombine mikrositik ve makrositik süreçleri gösterebilir (13). En 

sık nedenler besin eksikliği, gastrointestinal emilim bozukluğu hastlaıkları, kronik hastalık 

anemisi, kronik böbrek yetmezliğine bağlı anemi, kardiyorenal sendrom, hipotiroidizm, 

adrenal yetmezlik, maligniteler, erken kan kaybı ve saf eritroid aplazisi gösterilebilir. 

3. SONUÇ 

İç hastalıkları polikliniklerine başvuran anemik hastalar hem aseemptomatik hem de ileri 

semtpomatik olarak başvurabilmektedir. Bu nedenle detaylı bir anamnez ve dikkatli bir fizik 

muayene ile aneminin ilk bulguları tespit edilebilmektedir. Bu nedenle laboratuvar 

değerlendirmesinde ucuz ve hızlı olan tam kan sayımının detaylı incelenemesiyle akut ve 

kronik hastalıkların ilk laboratuvar bulguları saptanabilir ve tanı doğrulanabilmektedir.  
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ABSTRACT  

As the centenary of Imge’s creator Istanbul thought of the current history form of imaginative 

mono texts including international modern texts consist of 21. Century of interdiscipliner the 

modern transformation pyhilosophy beginning from interdiscipliner solution 20. Century of 

amalgamic structure. The World spreading cultural discipliner form create in two equality 

century of cultural disipliner imaginative equality consepts. According to modern concepts 

the Emperor forms of equality shaping intermiliter as century of 21. Century is named the 

change century in transformation of information of constructs prioritize the modern century of 

historical texts within basic meaning term the Turks literature science phylosophy multi 

language principié and the modern existence of Ottoman Emperor form within the modern 

emperor forms. In the process of modern West and East texts of one to one of comparison has 

been read as peculiar to individual original imaginative publication systems within the 

existence domain of historical human of original form of individual and the occurence to the 

new human perspective. The occurence terminology write as the modern transformation of 

20. Century of over culture philosophy structure science terminology shaping meanemer 

aesthetic of within administrative interdiscipiliner human sciencies. Peculiar to modern 

disipliner form of occurence as a union values form within the vertical modern languages and 

cult sciences by being West and East terminology of aurora form is named as the latin general 

forms of Englısh asemble the society top-science in the Earth from beginning 20.Century to 

present day of the transformation determinated the modern involved history for modern 

human of existence the individual effect of original human form the original system 

tranformations philosophy. As the imaginative transformation according to the modern of 

origin is read the World creation form the cultural discipline of modern literature terminology 

managed by the World science sytems emerge the modern society of genesis the terminology 

of alternativies of the modern textuality.   

Keywords:  The Meanemer Aesthetic,  The Aurora of Modern Terminology, The 1900’s 

imaginative literature forms, The Equality Form of International Terminology, 20.Century of 

Modern Creation philosophy.    

 

INTRODUCTION  

The creation meanemer aesthetic is established on base the readings modern age and the 

occurence of modern in the contexts of the equal constituted meaning as the constructs 

modern consturuct of milliennium of cults (Gür, 2022d: 117).  [integrated modern amalgam 

resultant of] The imaginative correspondence of milliennium World has been effect the 

transformation of modern intellectual of new modern literature terminology of the readings of 

modern aesthetism 20. Century of intersection terminologies of information image within the 

contex of World thought continuing newness from modernism in the individual aesthetic 

changed international modern forms of transformation to modernite (Wilcox, 1989). The 

whole of required conditions modernism of literature forms has been occured the historical 
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outomatism shattering individual of the cullender of modernism part of scientifical modern 

stylistic occurens changing general historical methods (Jacopson, 2001 and 2017). Within the 

approximative centenary process until 21. Century of transformative original  individual 

terminology of self conditions determined modern transformation open a road the occurences 

of big humanity civilization as Ottoman moderniser discipliner ascents of origin humaniter 

discipliner (Gür, 2022b). The whole humaniter discipliner forms alterate the transformation of 

intellectualty within the creation discipliner realized modern intellectuality of cultural 

modernism of medhodology only in the modern texts is saw as minimal epic of the technic 

transformations at the beginning 20.century  from Ottoman Empire form to the transformation 

of Modern Turkey. (Gür, 2019b: 1565) A Progressive formal integrative echole post 

sctructures in the building of modern used historical dissociation has been anatomized as the 

solution central academy constitutive the French and Englısh sublime [élevé] in the process of 

transformation of modern cronology the modern of terminological constructs effecter in the 

whole domains of information determined terminology of paradoxal amalgam (Rasula, 2020).  

In the process of modern perspective determined principles based on the method of ache 

dimensional scientifical of the arctic the amalgamic pluralist ecultism notion as archive 

modernism. (Gür, 2019a: 1381; 2019b: 1656; 2019c:1665) As the Boğaziçi triology published 

modern historical of transformational
1
 modern developmental architectural contain within 

images of modern age of imaginative twin historical ascents effecter stock using modern 

crisess or modern non-fictive terminology in the process of transformation the change of 

modern story and modern mythic poli-tech constitutive the new narrative texts created new 

modern story the new literature terminology of new humanitarian structures (Lewis, 1968). 

The Modern historical integrated imaginative texts comleted image occur modern age 

[anonymous] of individual thought as the modern age of intermiliter discipliner course-

discourse ascents the century of individual form of 21. Century of the new Literature 

terminological of historical method of contemporary metamorphose of metaforic meaning of 

science systems (Gür, 2013a: 117; Tesla, 1900, 2018 and 2022). The societies of world 

modern civilization based upon the human rights of the existence of justification creation the 

Englısh information cathedral of modernist wall philosophy transformator modern 

consciousness constructions have been begininnig with the new equality term of 1900’s 

literature constitutive quantity and quality form in the process humanity-society publicated  

the river imaging term as the thought of modern of change realized effects as the new rules of 

the modern art critique of terminological and imaginative emperor forms (Gür, 2022b 725; 

2022d: 177; Wild, 2017-2018). In the planes of social historical structure of identifical social 

equipment required information modernism has been reading the imagine term of identifical 

transformation involved the big World Wars of I. and II ethic cronic of amalgamic scientifical 

constructions as the war image of the modern World within the original publication  creation 

human phylosophy term. (Gür, 2017a: 61; 2017b: 361).  

                                                           
1
As the change of the pen created original creation time. The history of moment that change: the created of original 

momentum.  İmran Gür. (2012). The Diary of Image (Imge) İstanbul: Cinius; İmran Gür, Gür, İmran (2013). Bilinç Zihniyet 

İlişkisi Duvarları Yıkılmıs Bir Bilinç Olarak Son Insan Postmodern Özne ve Bir Sorgu Bilinci Örnegi Kâtip Çelebi”, Yeni 

Fikir, International Journal of Academic Research and Studies, 2 (11), 12-32; Gür, I. (2019b). Modern Türk Equpie’sinin 

Bilginin İkiz Mimarisi ve Değişimi Süreci Olarak Okunması, İlk Modern Bilgi Terimleşmesi Mimarisi Olarak İmge Merkezli 

Akademi, The Twin Architecture of Informationand Change Reading of Modern Turks Epique Imge Central Academy As 

Prime Modern Nomancleature Architectural Imge Central Academy, M. Başaran, S. Aydın, T. Özbek, M.Erol, (Ed.). VI. 

Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, içinde (ss.1656-1665) Yıldız Teknik Üniversitesi 

Yayınları. Pierre Loti, (Louis Marie-Julien Viaud). Lives of two cats, (1900). Boston: Riverside Press, 1900. Octavo. (iv), 

92pp. Allen C. A Publication. Pierre Loti, (Louis Marie-Julien Viaud) (2013). Turquie agonisante - Nouvelle édition revue et 

considérablement augmentée. Paris: Calmann Levy. Pierre Loti, (Louis Marie-Julien Viaud) (1879). Aziyadé,  Oeuvres de 

Pierre Loti, Publlees par Calmann-Levy. Aziyade (Az) 1879. See for work of translation of Turkısh translation and 

republication Pierre Loti, Aziyade. (2021). (Çev. Ali Faruk Ersöz). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.  
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THE NEW MODERN CREATOR AESTHETIC AS THE MEANEMER AESTHETIC 

OF THE EQUALITY FORM: 1900’S EQUALİTY BEGİNNING FORM   
In the transformation of information and the alternatives of modern in education evolver the 

transformation of publication basic logic as the general historical process of vertical 

occurence open a road a new genre architectural information is named after being of own 

information modern information societies governing creator architectural form the new form 

architectural created process as the new information architectural book aesthetism determined 

the new literature form of modern terminology. In the domains of scientifical information of 

spreading emerge a architectural post epic cult literature of top science cronicle of the post 

cult structure the information the world engineering act [non-transformation systems] the 

being the modern transformation philosophy beginner scientifical terminology of modern 

structures. (Eliot and Rose, 2009; Gür, 2019a,b: 1656-1665). The literature texts the arise 

from bounds of ironi within the creation architectural form starting with 1900 and realize as 

the domain of metaphysic formative the new literature terms of human art  transmissive  

occurences. In addition to all these the new literature texts by being the architectural text art 

continue the industrial energy transformations of engineering terminology until a new 

information capitals occurs the centenary in the process of centenary locus creation for 

humanity (Gür, 2022b: 725). The transition from imaginative emperorship to the modern 

societies of capital aesthetic generative publication systems have been created as the 

nomencleature of imaginative modern texts during the terminological epique term constituted 

the modern of transformation 1900 and after of the new literature and the new publication 

concept. In the process of change of modern methods of post-literature practicing mono 

discipliner of quantity structures and in the narrative texts seen modern narrative technics of 

transformative the construct of modernism of cups double edged make sense of the modern 

English text technic constructs  (Gür, 2020: 179).  

The publication of portraits of modern betrayal by being 21. Century of images of reading 

phylosophy of cronique extend over a period of time non-reductive the nomencleature process 

of the modern society of scienficial transformation realized effect within the new literature 

structures (Gür, 2017a: 361). The information of textualization as the book architectural of 

occurence terminology within the centenary imaginative modern create the occurence of 

modern civilization and culture during post-cult process including modern century of 

transformations (Gür, 2020: 179; 2022: 177; Mitrano, 2022). The Englısh capital form and 

human of civilizing formatted process is the changer of history perception of amalgamic 

forms determined principal humaniter doctriner discipliner of the human aesthetic of creator 

factoral actional effects created the locus-human form causative the allocation of Istanbul 

functional modernism process from the emperorship capital has been developed within the 

main capite basic form for excellent creation form. Istanbul-locus formatted civilization of 

capital form created vertical amalgamic contex open a road the New Turks Literature of the 

new century of modernite of the transformation in the occurences of ascents modern age of 

meaning of development imaginative mass states structures of publications peculiar to human 

science effects regulated as puplic-structures-science humanitier creative discipliners. 

(Watson, 2001; Ortaylı, 1981; Keyder, 2008; Gür, 2017a: 1381). The evolution of universal 

term of modern age of metaphysic discourses have been situated the book of transformation to 

information terminologic reading science system as the searching of infinite for created as 

human-civilization term causing the meaning aesthetism of the reading cronic. (Gür, 2022c: 

157). In the process of Modern interdiscipliner of occurence has been alluded to historical and 

imaginative vertical aestethicism of process as a formative intentional reading terminology of 

changing method and meaning in the contexts of alternatives modern and the new literature 

terminologic being-system as the transformation of metaphysic in meanemer aestehetic of 

publication occurence creator imaginative method change informative aestheticsm.  
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THE CENTENARY HUMAN BEING THE NEW LITERATURE CURRENT FORM 

ATOMİST MECANISM INFORMISM OF SPREADING AS THE BIG CLAIM 

UNIVERSE PATTERN  

The book as the literature and consciousness act peculiar to occurence of human age 

information science by being the spreading thought system of the science system the atomic 

mecanism of inter textualization term has been wrote for the Creator’s witness writer by being 

the creation of human discipliner form Creator’s Earth. The transition from 20. Century to 21. 

Century used by the contex of modern amalgam of architectural content of change is named 

by Imge's Echole the modern age of occurence mechanic atomist amalgamic discipliner term 

of [Muyer] in the origin Englısh modern militer epique act of boundaries realized dimensions 

of meanemer aesthetic. (Gür, 2014a, b) Peculiar to humanities modern texts of readings 

creator scientifical contex of the atomic creation of scientifical perspective on has been 

created as the modern texts and the new literature of the information of original age in the 

domains of interdiscipliner peculiar to modern human the justification of existence and 

humanity discipliner form. The book as the creator architectural of the existence of the new 

consciousness has been emerged the contexs of amalgamic reading of alterating non 

determined reality intermiliter interdiscipliner continuum peculiar to modern philosopy of 

being general informism. The literature as the enlightenment of human modern of literature 

existence integrative existence of the modern amalgam the literature of 1900’s boundary The 

being modern architectural the informatic being of modern equipment (Mitrano, 2022; Gür, 

2022a: 43; Mcluhan, 2008).  As named the World communication systems cause the existence 

of transmission the information of tranformation in the contexs of creation of information 

realized information form of regulated as the occurence of new literature terminology of the 

information of imaginative write and reading within the World new literature discipliner of 

scientifical information.   In the whole contex of existence formative the effective system for 

human completed by Creator is created information of enlarging effects of the existence of 

one pozitive one as the information and creation system within the humanity existence of 

ascending the current history of trinity correpondences (Gür, 2012- 2017).   

The modern information of nihiliter terminology of historical amalgamic civilization texts of 

equality term of mean beginning with as 1900s the new literature of imaginative being of  

created the World aestheticsm form of metaphysic transformations a text complement-being 

in modern texts constitutive the modern science aesthetic. The nomencleature textual aesthetic 

of literature terminology  of focus  the new literature of equality forms created interdiscipliner 

modern metaphysic-narrative-existence as the being information texture realized  historical 

modern cult of existence phylosophy of postmodern ascensions. (Gür, 2019: 1656; 1665; 

Watson, 2016; Wild, 2017-2018). The Creator Modern innovation of the technic scientifical 

of transformation and the occurence of humaniter discipliner has been created comparative 

the new modern literature textuality by being modern imaginative structure terminology  of 

the meaning and beginning of equality imaginative terms imaginative moderniser term  

realized the transformation of Modern literature structuring scientifical two different cult. 

Monomiser  atomism of created effect formative the beauty form of mean as the first pattern 

in Modern World  has been altered  the whole post cult created imaginative methodological 

historical occurens of modern term included the modern texts of cultural occurences of 

reading terminology producted realization during the publication term of imaginative texture.  

(Eliot and Rose, 2009; Gür, 2022c: 157). As the New literature of beginning with a new 1900s 

terminologic equality term peculiar to atomist mecanizer of basic equipments realized the 

modern literature of occurence open a road  to regulate the history  according to actual current 

in the domain of intertextuality  a civilization term structuring emerged the current modern of 

readings over post cult discipliners of amalgamic occurences (Walsh, 2017; Gür, 2022e: 423).  
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THE MODERN THOUGHT OF CREATOR READİNG AS THE COLLAPSE OF 

SCIENTIFICAL EMPERYAL THE RISING OF IMAGINATIVE: THE BOOK 

AESTHETIC FORM  
The Modern genre and genius of occurence notion creator historical mythic and epic of 

notional nihiliter discipliner post philosophy  formative change as the existence of modern 

cult creator modern narrative of method has been wrote the modern transformation of centre 

spacing creator information text the Modern transformations of focus is stuated in 

Wictorianist Emperor Forms of current history form creator effect Modern Ottoman Empire 

of modern state structuring of existence formative texs of the new literature and 

terminological epique term included the big centenary modern term. The first index of vertical 

enlarging the Modern World of being realization as Turkısh metodica ephica of imaginative 

creation terminology has been created the thought of new literature of the quantum mechanic 

within the World Modern State forms in term of  the human consciousness created effects.  

(Carleden and Jacopson 2001-20017; Gür, 2022b: 725; Keyder, 2008). During the one century 

human imaginative texture of creator consciousness developed the modern information of 

current history has been shaping the transformation of meaning neo humaniter live form 

placing as first index last hundered of year creator productive acts realization creator factoral 

new era of nomenclature philosophy  (Gür, 2017; 361; Tara, 2018). The origin era as the 

humanity equality of 1900s of beginning the new literature of international text of creation  

form of intertextuality mean create by Creator the term of human effect occurrence 

publication in the process of the new history of modern formative modern mono texts of 

spreading systems within the equality form of Turks Modern Turkısh Literature Terminology 

formatived modern terminology of dimensional aesthetic of forms and militer societies of 

publication systems (Gür, 2022d: 177; Wilcox, 1989).  

The imaginative readings the modern include the history consciousness and individual texts of 

the image consciousness and fictivational amalgamic occurrence aesthetic of creator effect of 

modern formative the current as 21. Century formative mono discipliner modern philosophy 

term within the modern culture of 21. Century of post cult structures constitutive the new 

literature. (Gür, 2020: 179; Georgian and Dumont, 2018). The New literature forming in post 

physics during the reading modern history post literature terminology social scientifical acts 

the French Literature readings of by being the information of modern philosophy alterate the 

human sciences of imaginative occultism within the modern science philosophy the 

milliennium of post cult content of modern amalgam determined historical structures. (Gür, 

2017a: Jung, 1951; Mitrano, 2022) As the transformation the scientifical effects of the book’s 

information in the process of  information of transformation have impact on the modern 

sciences of the new history mean of amalgam being  imagination making way for the change 

of the pen historical being  regulative mean of ascent creator new literature terminologic 

readings. (Jacopson and Carleden, 2001-2017; Gür, 2019: 1381) The writing of new human 

story for the solution central academy systems according to the Creator factoral the modern 

human and cult modern information confirmative and imaginative publication systems 

developed equipment has been publicated the existence domains of information formative the 

new the story of narrative texts of modern publications. Within the Modern history 

constitutive the movements of modern consciousness has been emerged the new human of 

original texts of creation form within the New Turks Literature of modern form of modern 

story and the new human story creator new consciousness of being as peculiar to human five 

basic original feature selfness, belief, volution, mind, social status in the contexs of the self-

confidence determined the new literature texs especially, in the process of readings of modern 

American texts realized scientifical new literature texts. As 20. Centruy of transformative 

method the modern reading strategies of intertextual modern text developed information of 
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transformation within 20. Century of Modern narrative-text of interdiscipliner (Gür, 2022f: 

429).   

CONCLUSION  

As the quantity and quality text science of imaginative textuality of one pozitive one 

concluded creation aesthetic being and the beginning of centenary of boundary 1900s atomic 

mécaniser modern has been created as the occurence New Literature imaginative modern 

narrative literature mean of the multiple discipliner ethic complement scientifical creation 

ethic form. The whole narrative texts of basic logic multiple being terms of imaginative 

spacing during the narrative text of fenemenology open a road modern europen of the thought 

of idol-identifical main text (Gür, 2022a: 43; Wild, 2017-2018). The canonist futurism 

terminologic textures of modern europen of meaning term realized atomist existence allude 

modern terminology of identity non-creation civilization production-forms the creator 

transition of modern of beginning as the beauty perception of modern science of intermiliter 

of occurence of information central the modern information of transformative identify, culture 

and the human-existence creator basic nomencleature (Gür, 2022c:157; Watson, 2016). The 

modern of horizontal founding modern architecturel used electricity industry of revolution 

begin in the process of information of occurence formative the way of modern international as 

the book architectural of the meanemer aesthetic and the World Englısh literature 

terminologies realized the occurence of effect systems hinging upon the equality of creation 

form of modern post-cult terminologies (Mcdowell, 2021; Watson, 2016; Gür, 2022e: 177). 

The new literature texts occur the post cult cronique shaped information as named scientifical 

mechaism century the modern scientifical society of constructs of the collapsing of the world 

top society structures scientifical formative effects
2
 have been read the modern process and 

postmodern constructions between realized transformation aesthetic. (Gür, 2022d: 177; 

Mcdowell, 2021).  

As the new beginning point 1900s transformative modern information of the humanity or the 

new mankind determined the world agricultural societies has been occured the publication 

form of digital ecult disipliner peculiar to post modern age of copy image 20. Century of 

scientifical images as configuration neurosciencies of imaginative occurence different focused 

form from in modern of modelled form of symbol or copied from symbol producted thought 

within modern texts of scientifical language of symbolizer constructs (Gür, 2022f: 423; 

Young and Mcluhan, 1951). The human information as the productive existence during the 

centenary continuing The French term of neuro biological the englısh philosophy of neuro 

critique interdiscipliner literature terminology philosopy term the literature as the literature of 

component communication a teaching method information the book architectural the 

information age the whole information term. The transformation and change of Modern 

centenary has been altered (Rentzou and Benheim, 2020) The meaning science the modern 

literature texts  (Gür, 2022f: 429; Gür, 2022g: 429; Eliot and Rose: 2008). The meaner term 

index consist of the original creation information from original academic form creator 

imaginative term realized scientifical existence of domain term continuing main factoral 

capite notion within enternational of methodica ephica formative the information basic 

mecanism as modern enternational of the notion of transformation. The copy term effective 

scientifical has been concluded scientifical the effect of mechanic of non-fictive textual 

tranformation. The readings of two factoral text science has been developed the integrated 

structure terminology peculiar to modern age of image of occurence for Creator’s Imge.    

                                                           
2
 The difference is the origin creational imaginative texts between making terminology and informatic occurence focused 

world beginning. As the publication reading series the transformation of Mcluhan Typographic:  The Mechanical Bride: 

Folklore of Industrial Man (1951), The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man  read series 

(1962), Understanding Media: The Extensions of Man (1964), The Medium is the Massage: An Inventory of 

Effects (1967), War and Peace in the Global Village (1968), and From Cliché to Archetype (1970).  
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ÖZET 

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunda kabul edilebilirlik kriterleri başvurucu 

olabilme ehliyeti, başvuru ehliyeti, başvuru yetkisi, vekâlet ehliyeti (vekil ile temsil söz 

konusuysa), başvuru yollarının tüketilmiş olması, Anayasa Mahkemesi’nin yetkili olması, 

harcın ödenmiş olması, başvurunun başvuru usûlüne riayet edilerek yapılmış olması, başvuru 

süresine riayet edilmiş olması, anayasal önem veya kişisel önem taşıma ve açıkça dayanaktan 

yoksun olmamadır. Başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından herhangi birini taşımadığının 

tespit edilmesi durumunda kabul edilemezlik kararı verilecektir. Başvuru hakkının kötüye 

kullanılmamış olması ve mükerrer başvuru bulunmaması ise kabul edilebilirlik kriterleri 

arasında sayılmamıştır.   

Başvuru yollarının tüketilmesi kriteri ve ikincillik prensibi bireysel başvuru yoluna karakterini 

veren kriterlerdendir. Şeklî ikincillik, başvurucunun yerel mahkeme kararına karşı mümkün 

olan tüm usûlî olanakları usûlüne uygun olarak tüketmesi manasına gelir. Maddî ikincillik ise 

anayasaya aykırılık iddiası ve bu iddiaya ilişkin vakıaların derece mahkemeleri önünde de 

ileri sürülmüş olması manasına gelir. Maddî ikincillik kriterinin katı şekilde uygulanmaması, 

bireysel başvuru yolunun yeni ve vatandaşların anayasal bilinç düzeyinin de gelişmekte 

olduğu sistemimizde daha uygun bir seçim olacaktır. Anayasa m. 148/3 hükmü gereği 

tüketilmesi gereken başvuru yolları olağan kanun yollarından ibarettir. Tüketilmesi gereken 

başvuru yolları yalnızca etkili başvuru yollarıdır.  

Açıkça dayanaktan yoksunluk da önemli bir kabul edilemezlik gerekçesidir. Başvurucunun 

ihlâl iddialarını kanıtlayamadığı (başvurunun temellendirilmemiş olduğu), iddialarının salt 

kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin olduğu, karmaşık veya zorlama 

şikâyetlerden ibaret olan ya da temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı veya 

müdahalenin meşru olduğu açık olan başvurular açıkça dayanaktan yoksun kabul edilebilir. 

Bir diğer önemli kriter ise anayasal önem veya kişisel önem bulunmasıdır. Anayasal önem ve 

kişisel önem taşımayan başvurular kabul edilemez bulunacak; kişisel önem veya anayasal 

önem taşıyan başvurular ise bu kriteri sağlayacaktır.  

Kabul edilebilirlik kriterlerinin tamam olması hâlinde başvurunun kabul edilebilir olduğuna 

ve esas incelemesi için ilgili bölüme tevdi edilmesine karar verilecektir. Başvuru hakkının 

açıkça kötüye kullanılması ve mükerrer başvuru hâllerinde başvurunun reddine karar 

verilecektir. 
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ABSTRACT 
Admissibility criteria for individual application to the Constitutional Court are the capacity to 

be an applicant, the capacity to apply, the authority to apply, the power of attorney (in case of 

representation by a lawyer), exhaustion of the legal remedies, the competence of the 

Constitutional Court, payment of application fee, the compliance with the application 

procedure, the compliance with the time limit, constitutional or personal importance and not 

be expressly bereft of any grounds. If it is determined that the application does not meet any 

of the admissibility conditions, a decision of inadmissibility will be made. Misuse of the right 

of the application and repeated applications are not counted among the admissibility criteria.  

The exhaustion of the remedies and the subsidiarity principle are the main principles of the 

individual application. Formal subsidiarity means that the applicant duly exhausts all possible 

procedural possibilities against the court decision. Material subsidiarity means that the claim 

of unconstitutionality and the facts related to this claim have also been put forward before the 

courts of instance. It would be appropriate not to strictly apply the criterion of material 

subsidiarity; because Turkish individual application system is quite new and the constitutional 

awareness level of the citizens is still in the development stage. According to Art. 148/3 of the 

Constitution, the remedies to be exhausted are ordinary legal remedies. Furthermore, only 

effective remedies shall be exhausted. 

Not be expressly bereft of any grounds is also an important ground of admissibility. If the 

alleged violations have not been proven, if the alleged violation concerns only matters that 

need to be observed by the courts of instance, if the complaint is complex or coercive, if there 

is no interference with fundamental rights or if it is clear that the interference is legitimate, 

these applications may be considered expressly bereft of any grounds. Another important 

criterion is the presence of constitutional or personal importance. Applications without 

constitutional and personal importance will be found inadmissible; applications with personal 

or constitutional significance will fulfil this criterion.  

If the admissibility criteria are met, the application will be admissible and will be submitted to 

the relevant sections for merits examination. In cases of abuse of the right of the application 

and repeated applications, the application will be rejected.  

Keywords: Individual Application, Civil Procedure Law, Admissibility Criteria, The 

Exhaustion of the Remedies, Subsidiarity Principle. 

 

GİRİŞ 

Kabul edilebilirlik incelemesi, Anayasa Mahkemesi’nin iş yükünü hafifleterek yalnızca 

nitelikli başvuruların esas incelemesi yapılmak üzere bölümlere havale edilmesine imkân 

sağlar. Kabul edilebilirlik incelemesi, kural olarak komisyonlar tarafından yapılır (Any. m. 

149/I; AYMK m. 2/1-g, AYMK m. 48/3); bazı hâllerde ise bu inceleme Bölüm tarafından 

yapılır (Alpaslan, 2022, s. 210). 

AYMK m. 48/1 hükmü uyarınca bireysel başvuru hakkında kabul edilebilirlik kararı 

verilebilmesi için, AYMK m. 45 ilâ m. 47 arasında öngörülen şartların bulunması gerekir. 

Bireysel başvuru prosedüründeki kabul edilebilirlik şartları, mahiyet ve işlev bakımından 

medenî usûl hukukundaki dava şartlarına benzemektedir (Alpaslan, 2022, s. 211). Bu yönüyle 

kabul edilebilirlik kriterlerinin saptanması ve incelenmesi, başvuruların esas incelemesine 

alınması bakımından oldukça önemlidir.  
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I. KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN SAPTANMASI  

AYMK m. 45 ilâ m. 47 hükümlerinde sayılan kabul edilebilirlik kriterleri; başvurucu olabilme 

ehliyeti, başvuru ehliyeti (başvuruyu bizzat yapabilme ve yürütebilme ehliyeti), başvuru 

yetkisi, vekâlet ehliyeti ve vekâletnamenin sunulması, başvuru yollarının tüketilmiş olması, 

AYM’nin yetkili olması, işlemin bireysel başvuruya konu edilebilecek bir işlem olması, 

harcın ödenmiş olması, başvurunun başvuru usûlüne riayet edilerek yapılmış olması ve 

başvuru süresine uyulmasıdır (Alpaslan, 2022, s. 211).  

AYMK m. 48/2 hükmü uyarınca ise Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması ve 

yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem 

taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular ile açıkça dayanaktan 

yoksun başvuruların kabul edilemezliğine karar verebilir. O hâlde AYMK m. 48/2 hükmü 

uyarınca, anayasal önem taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı başvurular 

ile açıkça dayanaktan yoksun başvurular bakımından da kabul edilemezlik kararı verilecektir 

(Alpaslan, 2022, s. 211).  

Başvurucunun başvuru hakkını açıkça kötüye kullanması ve bunun yaptırımı, AYMK m. 51 

hükmünde düzenlenmiştir. Mükerrer başvuru bulunmaması da kabul edilebilirlik kriterleri 

arasında düzenlenmemiştir. Başvuru hakkının kötüye kullanılmamış olmasının ve mükerrer 

başvurunun kabul edilebilirlik kriteri olarak değerlendirilmesi, mevzuattaki sistematik nazara 

alındığında isabetli görünmemektedir (Alpaslan, 2022, s. 213). Başvuru hakkının açıkça 

kötüye kullanılması ve mükerrer başvuru hâllerinde başvurunun reddine karar verilecektir. 

II. KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN İNCELENMESİ 

1. Anayasa Mahkemesi’nin Yetkili Olması 

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurulara ilişkin yetkisi ve sınırları, Anayasa’da ve 

AYMK’da düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi kişi, zaman, yer ve ilgili işlem 

(konu) bakımından ele alınabilir.  

A. Kişi Bakımından Yetki 

Kişi bakımından yetki, kapsamı ve sınırları hususunda tereddütler bulunan bir kavramdır. 

Anayasa Mahkemesi’nin kişi bakımından yetkisi, doktrinde oldukça geniş kapsamlı bir kriter 

olarak incelenmektedir (Dırenisa, 2019, 2427-2428). Kişi bakımından yetki; başvurucunun 

başvurucu olabilme ehliyetine sahip olması, mağdur statüsü ve işlemi sebebiyle bireysel 

başvuru yoluna müracaat edilen kişinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti olması olarak 

ayrılmaktadır (Dırenisa, 2019, 2428). Anayasa Mahkemesi de ehliyete ilişkin her koşulu, 

başvuru yetkisini ve mağdur statüsünü (sıfatı) kişi bakımından yetki kapsamında 

değerlendirmekte ve kişi bakımından yetkisizlik kararı vermektedir (Alpaslan, 2022, s. 218).  

Anayasa Mahkemesi’nin kişi bakımından yetkisi, tüm bu unsurları kapsar şekilde geniş 

biçimde ele alınmamalıdır. Kanaatimizce başvurucu olabilme ehliyeti ve başvuru ehliyeti 

bakımından, temelde bir yetki sorunundan ziyade bir ehliyet sorunu bulunmaktadır (Alpaslan, 

2022, s. 218). Başvurucunun başvuru yetkisine sahip olup olmamasının da Anayasa 

Mahkemesi’nin kişi bakımından yetkili olması ile bir ilgisi yoktur. Mağdur statüsü de temelde 

yetkiye ilişkin değil sıfata ilişkin bir meseledir. Bu nedenlerle kanaatimizce başvuru 

ehliyetinin bir üst başlık gibi değerlendirilmesi ve başvurucuya ilişkin hemen her eksiklikte 

kişi bakımından yetkisizlik kararı verilmesi teknik açıdan isabetli olmayıp; kişi bakımından 

yetki bağlamında ele alınabilecek tek hâl, ihlâle neden olan işlemin Türk kamu gücünün 

işlemi olmasıdır (Alpaslan, 2022, s. 218-219).  

Kişi bakımından yetki koşulu, aslında konu bakımından yetkiyle de yer bakımından yetkiyle 

de sıkı sıkıya bağlıdır (Alpaslan, 2022, s. 219). Konu bakımından yetki noktasından bakılırsa, 

bireysel başvuruya konu olacak işlemler Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin işlemleri olacaktır 

(Dırenisa, 2019, s. 2428). Ancak konu bakımından yetki ile kastedilen esasen, Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kamu gücü kullanılarak ortaya çıkan işlemlerden hangilerinin 
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bireysel başvuru kapsamında olduğudur. O hâlde kişi bakımından yetki ile konu bakımından 

yetki, belli ölçüde yakın alanlara ilişkin olsa da birbirinden farklı noktalara yoğunlaşmaktadır 

(Alpaslan, 2022, s. 219). Kişi bakımından yetki ile yer bakımından yetki arasında da ciddi bir 

bağlılık vardır. Özellikle, yabancı bir devletin kendi topraklarında gerçekleştirdiği bir işlemin 

ihlâle neden olduğu iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’ne müracaat 

edilmesi hâlinde, bu kesişim ile karşılaşılacaktır. Bu tip hâllerde kişi bakımından yetkisizlik 

nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmesi daha uygun olur; zira, işlemin Türkiye 

Cumhuriyeti’ne atfedilip atfedilememesi koşulu (kişi bakımından yetki), yer bakımından yetki 

koşuluna takaddüm eder (Alpaslan, 2022, s. 219-220).  

B. Zaman Bakımından Yetki 

Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru yolu kapsamında inceleyebileceği ihlâl iddiaları 

hususunda zamansal bir sınır bulunduğu ihmâl edilmemelidir. Bu çerçevede Anayasa 

Mahkemesi, 23 Eylül 2012 tarihinden sonra kesinleşen nihaî işlem ve kararlar aleyhine 

yapılan bireysel başvuruları inceleyecektir (AYMK Geç. m. 1/8). Bu tarihten önce kesinleşen 

kararlar bireysel başvuru yoluna konu edilemeyecek olup, konu edilmesi durumunda ise 

zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Doğru, 2013, s. 

108). Burada önemli olan husus, derece mahkemesi kararının verilmiş olması değil, 

kesinleşmiş olmasıdır (Alpaslan, 2022, s. 220). 

Zaman bakımından yetki, kamu düzeninden olup, Anayasa Mahkemesi’nce başvurunun her 

aşamasında re’sen nazara alınacaktır (Yılmazoğlu, 2019, s. 77). Bireysel başvuru yolunun 

onuncu yılının geride kalmış olması nedeniyle, zaman bakımından yetki meselesinin artık 

gündeme gelmeyeceği düşünülebilirse de 2022 yılında dahi zaman bakımından yetkisizlik 

nedeniyle kabul edilemezlik kararları verilmiştir (AYM İkinci Bölüm, Ali Çakan Başvurusu, 

B. No: 2018/4994, T. 28.06.2022, § 18 vd.). Hâlâ zaman bakımından yetkiye ilişkin kararlara 

rastlansa da artık yeni ve esaslı bir mesele ile karşılaşılması ihtimali düşüktür (Alpaslan, 2022, 

s. 220-221).  

C. Yer Bakımından Yetki 

Anayasa Mahkemesi’nin yer bakımından yetkisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hâkimiyet 

sahasıyla sınırlıdır (Doğru, 2013, s. 108). Bu sınıra ilişkin, başka hukuk dalları bakımından 

farklı incelemeler ve tartışmalar yapılması gerekebilirse de, mezkûr meselenin medenî usûl 

hukuku bakımından özel bir önemi yoktur. Yer bakımından yetkinin kapsamını aşan 

başvurular yapılması durumunda, yer bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemezlik 

kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 221-222). 

Yer bakımından yetki, kişi bakımından yetki ile önemli ölçüde kesişmektedir. Kişi 

bakımından yetkiyle yer bakımından yetkinin kesiştiği faraziyelerde kişi bakımından 

yetkisizlik nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmesi daha uygun olacaktır (Alpaslan, 2022, 

s. 222). 

D. Konu Bakımından Yetki 

Anayasa Mahkemesi’nin konu (işlem) bakımından yetkisi, AYMK m. 45/3 hükmü ile 

sınırlanmıştır. AYMK m. 45/3 hükmüne göre; yasama işlemleri ile düzenleyici idarî işlemler 

aleyhine doğrudan bireysel başvuru yapılamayacağı gibi, Anayasa Mahkemesi kararları ile 

Anayasa’nın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler de bireysel başvurunun konusu olamaz.  

O hâlde, medenî usûl hukukunu ilgilendirebilecek bu mahiyetteki işlemlere karşı bireysel 

başvuru yoluna müracaat edildiğinde, konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul 

edilemezlik kararı verilecektir (Akkan, 2017, s. 2877). Bireysel başvuru yoluna müracaat 

edilmesine imkân veren haklar dışındaki haklara ilişkin ihlâl iddialarına dayanan başvurularda 

da, Anayasa Mahkemesi konu bakımından yetkisizlik kararı verecektir (Doğru, 2013, s. 107-

108). Keza ileri sürülen temel hakkın koruma alanına girmeyen ihlâl iddiaları bakımından da 

konu bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, 

s. 223). 
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2. Başvuru Usûlüne Uyulması, Harç Yatırılması veya Başvuru Süresine Riayet Edilmesi  

A. Başvuru Usûlüne Uyulması 

Mevzuattaki sistematik nazara alındığında başvuru usûlüne uyulması, bir diğer kabul 

edilebilirlik koşuludur. Başvurunun, başvuru usûlüne uygun yapılmaması durumunda, 

başvurunun usûle uygun olmaması nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 

2022, s. 223).  

Bireysel başvuruda kullanılacak dil Türkçe’dir (AYM İçtüzüğü m. 59/1). Başvuru, başvuru 

formu kullanılarak doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne yapılabileceği gibi, Anayasa 

Mahkemesi’ne iletilmek üzere diğer mahkemeler veya yurtdışı temsilcilikler vasıtasıyla da 

yapılabilir (AYM İçtüzüğü m. 63/1). Elektronik yolla veya posta yoluyla bireysel başvuru 

yapılamaz, eksik evrakların da bu yollarla tamamlanması mümkün değildir (Kanadoğlu, 2015, 

s. 93). Bireysel başvuru formu, harç tahsil makbuzuyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne veya 

başvuruyu kabul etmeye yetkili diğer mercilere verildiğinde bir alındı belgesi verilir ve 

başvuru bu tarihte yapılmış sayılır (AYM İçtüzüğü m. 63/2). 

B. Başvuru Harcının Yatırılması  

Bireysel başvuru yoluna müracaat harca tabi olup (AYMK m. 47/2 ve m. 64), başvurma harcı 

2022 yılı için 664,10 liradır (Harçlar Kanunu 1 Sayılı Tarife, Yargı Harçları, A/I, 4). AYM 

İçtüzüğü m. 59/3, b hükmü uyarınca başvurma harcının ödendiğine dair belgenin başvuru 

formuna ekli bulunup bulunmadığı ilk olarak ön inceleme aşamasında kontrol edilecektir. Ön 

inceleme aşamasında harcın ödenmemiş olduğunun fark edilememesi yahut harç ödenmemiş 

olmakla birlikte adlî yardım talebinde bulunulmuş olması durumunda, kabul edilebilirlik 

incelemesi esnasında bu konuda bir karar verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 223). 

Harcın ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin kabul edilebilirlik aşamasında tespit edilmesi 

durumunda, harcın ödenmemesi veya harcın eksik ödenmesi sebebiyle kabul edilemezlik 

kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 224). Ancak bunun için de evvela harcın tamamlanması 

için süre verilmesi icap eder (Fırat, 2020, s. 93). Harç ödenmemiş olmakla birlikte, adlî 

yardım talebinde bulunulmuş ve bu nedenle dosya kabul edilebilirlik incelemesine alınmış, 

fakat adlî yardım talebi yerinde görülmemişse; bir ara kararı ile adlî yardım talebinin reddine 

ve eksik harcın tamamlanması için süre verilmesine karar verilmelidir (Alpaslan, 2022, s. 

224). Ara kararının gereği yerine getirilmediği takdirde, harcın ödenmemesi sebebiyle kabul 

edilemezlik kararı verilmesi icap edecektir (Alpaslan, 2022, s. 224). 

Harcın ödenmemesi durumunda verilmesi gereken karar bakımından zamansal olarak ikili bir 

değerlendirme yapılması uygun olur. Harcın ödenmediği tespit edildiğinde başvurunun 

incelenmesine devam edilemeyecekse de, ön inceleme aşamasında verilecek karar “idarî ret” 

kararı iken, kabul edilebilirlik aşamasında verilecek karar ise “harcın ödenmemesi sebebiyle 

kabul edilemezlik” kararıdır (Alpaslan, 2022, s. 225).  

C. Başvuru Süresine Riayet Edilmesi 

Başvuru süresine riayet edilmesi bir diğer önemli kabul edilebilirlik kriteri olup, hak düşürücü 

bir süre olan başvuru süresine uyulmaması durumunda, başvuru süresine uyulmaması (süre 

aşımı) nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 226). Bireysel 

başvuru yoluna müracaat süresi otuz gün olup, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru 

yolu öngörülmemişse ihlâlin öğrenildiği tarihten itibaren işlemektedir (AYMK m. 47/5, AYM 

İçtüzüğü m. 64/1). Başvurunun yapıldığı tarih ise, bireysel başvuru formunun Anayasa 

Mahkemesi’ne veya diğer mahkemelere yahut başvuruyu kabul etmeye yetkili diğer mercilere 

verildiği tarihi ifade etmektedir (AYM İçtüzüğü m. 63/2). Başvurunun yapılmasıyla birlikte 

bir alındı belgesi verilmekte olup, başvuru tarihi bu belge ile tevsik edilmektedir (Yılmazoğlu, 

2019, s. 42). 

Başvuru yollarının tüketilme tarihinden kasıt, süreci kesin olarak sona erdiren kararın 

verilmesi anı değil, bu kararın başvurucu tarafından öğrenilme anıdır. (Alpaslan, 2022, s. 
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226). Öğrenme anı olarak ise, kararın tebliğinin öngörüldüğü hâllerde yargılama sürecini nihaî 

olarak sona erdiren kararın tebliğ anı, tebliğ öngörülmeyen hâllerde ise kararın içeriğinin 

kesin olarak öğrenilme anı esas alınmalıdır (Kanadoğlu, 2015, s. 104). Öğrenme ile kastedilen 

yalnızca nihaî kararın değil gerekçesinin de öğrenilmesidir (AYM Genel Kurul, A. C. ve 

Diğerleri Başvurusu, B. No: 2013/1827, T. 25.02.2016, § 25 (AYM Kararlar Bilgi Bankası). 

Medenî usûl hukukunda süreler prensip olarak tebliğ ile başladığından (HMK m. 91), usûlüne 

uygun olarak tebligatın yapıldığı yahut Teb. K. m. 32/I hükmü çerçevesinde usûlsüz tebligatın 

muhatap tarafından öğrenildiği tarih esas alınarak süreler hesaplanmalıdır (Alpaslan, 2022, s. 

227). Kanunda öngörülen hâllerde sürenin tefhim ile başlaması da mümkündür (HMK m. 91).  

Anayasa Mahkemesi’nin başvuru süresinin başlangıcı hususundaki kararları tutarlılık arz 

etmemektedir (Alpaslan, 2022, s. 227). Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında, kararın 

tebliği öngörülmüş olmasına rağmen tebligatın yapılıp yapılmadığına önem atfedilmeksizin, 

kararın öğrenilip öğrenilmediğine odaklanılmıştır (Alpaslan, 2022, s. 227). Bu kararlarda 

Anayasa Mahkemesi, tebligatın, öğrenme şekillerinden yalnızca biri olduğunu belirtmiş ve 

tebligat dışında da öğrenmenin söz konusu olabileceğini vurgulamıştır (AYM Birinci Bölüm, 

Mehmet Özcan Başvurusu, B. No: 2019/6266, T. 15.01.2020, § 23 (AYM Kararlar Bilgi 

Bankası). Kanaatimizce, kararın tebliğinin öngörüldüğü hâllerde tebligat, mutlaka Tebligat 

Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılmadıkça bireysel başvuru süresinin başlamaması 

gerekir; başvurucunun kararın içeriğini kesin olarak öğrenmiş olması da aksi bir sonuca 

ulaşmayı haklı kılmaz (Alpaslan, 2022, s. 232). Tebligatın yapıldığı an, esasen hukukî sonuç 

doğuran öğrenme anıdır (Alpaslan, 2022, s. 232). Netice olarak, mevzuattaki ihlâlin 

öğrenilme tarihinin, tebligat tarihi olduğunda tereddüt etmemek gerekir. Pek tabiî ki usûlsüz 

tebligata sonuç bağlanmış olan Teb. K. m. 32/I hükmü kapsamına giren hâllerde (Erdönmez, 

2017, s. 540), muhatabın tebligatı öğrendiğini beyan ettiği tarih tebliğ tarihi sayılacaktır 

(Alpaslan, 2022, s. 233).  

Bireysel başvuru yoluna ilişkin mevzuatta sürelerin hesabı ayrıca düzenlenmemiş 

olduğundan, AYMK m. 49/1 hükmü uyarınca medenî yargıya ilişkin başvurularda HMK’nın 

süre hesabına ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması gerekir (Alpaslan, 2022, s. 234). 

Bireysel başvuru yoluna müracaat süresi gün esasına göre tayin edilmiş olduğundan, nihaî 

kararın tefhim veya tebliğ edildiği gün hesaba katılmaz ve süre son günün tatil saatinde biter 

(AYMK m. 49/1 atfıyla HMK m. 92/1). Başvuru süresi resmî tatil günlerinde de işlemeye 

devam eder (AYMK m. 49/1 atfıyla HMK m. 93/1, c. 1). Ancak başvuru süresinin son 

gününün resmî tatil gününe rastlaması hâlinde, süre tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati 

sonunda biter (AYMK m. 49/1 atfıyla HMK m. 93/1, c. 2). İdarî tatillerin, bireysel başvuru 

yoluna müracaat süresine bir etkisi yoktur. Anayasa Mahkemesi adlî tatile tabi olmadığından, 

adlî tatilin de müracaat süresine herhangi bir etkisi yoktur (Yılmazoğlu, 2019, s. 83).  

Derece mahkemesince verilen ve kanun yolu açık bulunan bir karara karşı, kanun yolunun 

etkisiz olduğu iddiasıyla doğrudan bireysel başvuru yoluna müracaat edilmek istenirse, 

başvuru süresi bakımından derece mahkemesinin gerekçeli kararının tebliğ tarihi esas 

alınmalıdır, yani kanun yoluna müracaat süresi ile bireysel başvuru yoluna müracaat süresi 

aynı anda işlemeye başlayacaktır (Alpaslan, 2022, s. 234-235).  

Karara karşı kanun yolu kapalı olmasına rağmen kanun yoluna müracaat edilir ve bu müracaat 

reddedilirse, bu faraziyede bireysel başvuru yoluna müracaat süresinin; kanun yoluna 

müracaat talebinin reddi kararının nihaîleşmesinden değil, aslında aleyhine kanun yoluna 

müracaat edilmesi mümkün olmayan kararın öğrenilme anından itibaren başlayacağı kabul 

edilmektedir (AYM İkinci Bölüm, Ahmet Özçelik Başvurusu, B. No: 2018/29129, T. 

29.06.2021, § 21 (AYM Kararlar Bilgi Bankası). Hukuk sisteminde mevcut olmayan veya iki 

kez müracaat edilmesi mümkün olmayan bir başvuru yoluna ikinci kez müracaat edilmesi 

hâlinde de varılacak sonuç aynıdır (Alpaslan, 2022, s. 236). 

587

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

Başvurucu, yargılamanın iadesi yolu ile başarıya ulaşamayacağı açıkça belli olmasına rağmen 

bu yola başvurmuşsa, bundan sonra bireysel başvuru yoluna müracaat etmesi durumunda süre 

koşulu yargılamanın iadesi neticesinde verilen karar göre değil, ilk karara göre belirlenecektir 

(Alpaslan, 2022, s. 237); yani bu durumda bireysel başvuru, süre aşımı nedeniyle kabul 

edilemez bulunacaktır. Ancak yargılamanın iadesi sebebi bakımından meşru bir belirsizlik 

varsa, bu durumda başvuru süresi yargılamanın iadesine ilişkin kararın kesinleşmesine göre 

hesaplanacak, yani yeni bir süre işleyecektir (Zuck, 2017, Rn. 839).  

Haklı bir mazeret nedeniyle başvuru süresini kaçıran kişiler, süresi içinde başvuru 

yapmalarına mâni olan mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren on beş gün içinde, 

mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte bireysel başvuru yoluna müracaat edebilirler. 

AYMK m. 47/5 hükmü uyarınca mazerete dayalı olarak süresinden sonra yapılan başvuruları 

alan Anayasa Mahkemesi, ilk olarak ileri sürülen mazeretin geçerli olup olmadığını 

inceleyerek gereken kararı verir (Alpaslan, 2022, s. 237). AYM İçtüzüğü m. 64/2 hükmü 

uyarınca, haklı mazeret teşkil eden hâller mücbir sebep veya ağır hastalıktır.  

3. Başvuru Yollarının Tüketilmesi 

Başvuru yollarının tüketilmesi, AYMK m. 45/2 uyarınca bir kabul edilebilirlik koşuludur. 

Başvuru yolları tüketilmeden yapılan bireysel başvurularda, başvuru yollarının tüketilmemesi 

nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 240). Başvuru anında 

tüketilmiş olmamakla birlikte, kabul edilebilirlik hususu hakkında bir karar verilmeden evvel 

başvuru yolları tüketilmiş ise; başvuru yolları tüketilmeden önce bireysel başvuru yoluna 

müracaat edilmiş olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmemesi gerekir (Doğru, 

2013, s. 104-105). Başvuru yollarının tüketildiğine ilişkin hiçbir bilgi ve belgeye yer 

verilmemesi durumunda, ayrı bir araştırma yapılmaksızın başvuru yollarının tüketilmemesi 

nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilmektedir (AYM Birinci Bölüm, İsa Görmez ve 

Diğerleri Başvurusu, B. No: 2018/33056, T. 15.09.2021, §§ 29-30 (AYM Kararlar Bilgi 

Bankası). 

Başvuru yollarının tüketilmesi ile bağlantılı olarak incelenmesi gereken bir müessese de 

bireysel başvurunun ikincilliği prensibidir. Başvuru yollarının tüketilmesi ve bireysel 

başvurunun ikincilliği prensibi birbirleriyle bağlantılı şekilde kullanılan müesseseler olmakla 

birlikte, aslında ikincillik prensibi daha geniş bir kavramdır (Alpaslan, 2022, s. 240-241). 

A. Bireysel Başvurunun İkincilliği Prensibi 

Başvuru yollarının tüketilmesi zorunluluğu ve bireysel başvurunun ikincilliği prensibi, hukukî 

korunma ihtiyacının incelenmesi bakımından en temel meselelerdir; zira, ancak bu şekilde 

bireysel başvuru yolunun “son çare (ultima ratio)” olması sağlanacaktır (Warmke, 1993, s. 

33). Yine ancak ikincillik prensibi sayesinde derece mahkemelerinin yetki sahaları da 

muhafaza edilmiş olacaktır (Alpaslan, 2022, s. 241). 

Bireysel başvurunun ikincilliği prensibinin, şeklî ikincillik ve maddî ikincillik olarak iki 

boyutu vardır (Zuck, 2017, Rn. 34). Şeklî ikincillik, başvurucunun yerel mahkeme kararına 

karşı mümkün olan tüm usûlî olanakları (yargısal ve yargısal olmayan tüm başvuru yollarını) 

şeklen tüketmesidir (Zuck, 2017, Rn. 34). Maddî ikincillik ise, anayasaya aykırılık iddiası ve 

ilgili vakıaların derece mahkemeleri önünde de ileri sürülmüş olması anlamına gelir (Zuck, 

2017, Rn. 38). Yani anayasaya aykırılık iddiası ilk olarak Anayasa Mahkemesi önünde ileri 

sürülemez, ihlâle yol açtığı iddia edilen yargılamada da bu iddianın ileri sürülmüş olması 

şarttır (Pekcanıtez, 2016, s. 220).  Bu çerçevede, meselenin anayasal önemi ve ihlâl iddiası, 

derece mahkemeleri önünde de yeterli açıklıkta ileri sürülmüş olmalıdır (Kanadoğlu, 2015, s. 

111). Ancak şüphesiz ki bu temel hak ihlâli iddiası, bilinebildiği kadarıyla ileri sürülecektir 

(Küpper, 2018, s. 23).  

Başvuru yollarının tüketildiğinin kabul edilebilmesi için, başvuru yollarının usûlüne uygun 

olarak tüketilmesi gerekir (Mellinghof, 2009, s. 42). Bu çerçevede başvurucu, mevcut 
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imkânların süre ve şekil gibi koşullarına tam olarak uyarak ve başarıya ulaşmak için gerekli 

özeni göstererek başvuruda bulunmalıdır (Kanadoğlu, 2015, s. 103).  

Kanaatimizce bireysel başvuru yolunun henüz oldukça yeni olduğu uygulamamızda, maddî 

ikincillik prensibinin katı şekilde uygulanmasından kaçınılmalıdır (Alpaslan, 2022, s. 243-

244). Bu çerçevede, temel hak ihlâli iddiasının derece mahkemeleri önünde açıkça ileri 

sürülmesine gerek olmayıp, başvurucu temel hak ihlâli iddiasını başka bazı ifadelerle ortaya 

koymuş ancak açıkça temel hak ihlâli vurgusu yapmamış olsa da bu koşul bakımından yeterli 

kabul edilmelidir. İhlâl iddiası hiç ileri sürülmese dahi, ihlâle ilişkin vakıalar ortaya 

konulmuşsa yahut dosyadan anlaşılabiliyorsa yeterli sayılmalıdır. Zira, hâkim Türk hukukunu 

re’sen uygular (HMK m. 33). Alman hukukunda da Federal Anayasa Mahkemesi’nin maddî 

ikincilliğe ilişkin uygulamasına eleştiriler yöneltilmekte ve iura novit curia prensibi gereği 

ihlâle ilişkin maddî vakıaların ileri sürülmesinin yeterli kabul edilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir (Küpper, 2018, s. 23). Maddî ikincillik kriterinin sıkı şekilde uygulanmasının 

isabetli olmayacağı yönündeki kanaatimiz, pratik gerekçelerle de açıklanabilir. Tatbikatta ve 

özellikle özel hukuku ilgilendiren yargılamalarda, temel haklar çerçevesinden sorunların 

değerlendirilmesi çok yaygın değildir. Daha açık bir ifadeyle, yargılama devam ederken 

taraflar temel hak ihlâlini belki de hiç düşünmemekte ve değerlendirmemektedir. Bu fiilî 

gerçek karşısında maddî ikincillik kriterini sıkı şekilde uygulamak, birçok hâlde bireysel 

başvuru yoluna müracaat edilememesi sonucunu doğurabilecektir (Alpaslan, 2022, s. 244-

245).  

B. Tüketilmesi Gereken Başvuru Yolları  

Any. m. 148/3 hükmü uyarınca bireysel başvuru yoluna müracaat edebilmek için, olağan 

kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. AYMK m. 45/2 hükmü uyarınca ise ihlâle neden 

olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmâl için kanunda öngörülmüş idarî ve yargısal 

başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir 

(Alpaslan, 2022, s. 245).  

Türk doktrininde, tüketilmesi gereken kanun yollarının olağan kanun yollarından mı ibaret 

olduğu yoksa olağanüstü kanun yollarının da tüketilmesinin gerekip gerekmediği hususunda 

farklı görüşler bulunmaktadır (Alpaslan, 2022, s. 245). Kanaatimizce, Anayasa m. 148/3 

hükmü gereği tüketilmesi gereken başvuru yolları olağan kanun yollarından ibarettir 

(Alpaslan, 2022, s. 248). Olağanüstü kanun yolları, tüketilmesi gereken kanun yollarından 

değildir (Akkan, 2017, s. 2869). Medenî yargıdaki yeni kanun yolu sisteminde, olağan kanun 

yolları istinaf ve temyizdir (Özekes, 2017, s. 2159). Yargılamanın iadesi tüketilmesi zorunlu 

bir yol olmamakla birlikte, başvurucu tarafından tüketilmesi tercih edilebilir; ancak açıkça 

başarı şansı olmayan, hatalı bir yargılamanın iadesi davası başvuru süresi açısından önemli 

riskler barındırmaktadır (Alpaslan, 2022, s. 248). 

Verilen karar bakımından kanun yolu açık olmasına rağmen usûlüne uygun olarak kanun 

yoluna başvurulmamışsa veya kanun yoluna müracaat edildikten sonra başvurudan feragat 

edilmişse, bu durumda bireysel başvuru yolunun da kapalı olması gerekir (Pekcanıtez, 2016, 

s. 220). Zira, bu ihtimalde başvurucu, usûlüne uygun olarak diğer başvuru yollarını 

tüketmemiştir. Ancak söz konusu karar verildiği anda kesinse veya istinaf yolu açık olmakla 

beraber temyiz yolu kapalı olup istinaf yoluna da usûlüne uygun müracaat edilmesine rağmen 

ihlâl giderilmemişse, bu karar üzerine bireysel başvuru yoluna müracaat edilmesi mümkündür 

(Pekcanıtez, 2018, s. 76-77). Zira, başvurucunun açık olmayan bir başvuru yolunu tüketmesi 

beklenemez (Alpaslan, 2022, s. 249). Bu çerçevede istinaf sınırı altında kaldığı için istinaf 

veya temyiz sınırı altında kaldığı için temyiz kanun yoluna müracaat edilemese de karara 

karşı bireysel başvuru yoluna müracaat edilmesi mümkündür, zira bireysel başvuruda bir 

parasal sınır söz konusu değildir. Kanaatimizce bu yaklaşım bireysel başvuru yolunun ruhuna 

da uygundur (Alpaslan, 2022, s. 249). Bazı hatalı kararlar, parasal sınır nedeniyle kanun yolu 
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denetimi dışı kalabilirlerse de, bireysel başvuru yolu kapsamındaki temel hakları ihlâl eden 

kararların Anayasa Mahkemesi’nce denetlenmesi mümkündür (Alpaslan, 2022, s. 249). 

Başvurucunun kanun yoluna müracaat talebi derece mahkemesi tarafından hatalı olarak 

reddedilirse, başvurucunun doğrudan bireysel başvuru yoluna müracaat etmesi mümkün 

değildir; öncelikle kanun yolu incelemesini sağlatmaya dönük imkânları kullanması gerekir. 

Örneğin ilk derece mahkemesi HMK m. 346/1 uyarınca istinaf dilekçesini ya da alt dereceli 

mahkemeler HMK m. 366 atfıyla HMK m. 346/1 uyarınca temyiz dilekçesini reddederse, 

HMK m. 346/2 hükmünde yer alan başvuru yolu tüketilmeden bireysel başvuru yoluna 

müracaat edilemez (Alpaslan, 2022, s. 249-250). 

Tüketilmesi gereken başvuru yolu, “etkili bir başvuru yolu” olmalıdır. Teorik ve yalnızca 

kâğıt üzerinde kalan bir başvuru yolu, etkili bir başvuru yolu değildir (Doğru, 2013, s. 103). 

Bir konuda yargı mercilerinin yaklaşımı müstakar ise ve kanun yoluna başvuru neticesinde 

aynı sonuca ulaşılacağı aşikârsa, artık kanun yollarının tüketilmesinin beklenmemesi gerekir 

(Alpaslan, 2022, s. 250). Zira, makûl bir başarı şansı sunmayan ve bu nedenle etkili olmayan 

bir başvuru yolunun tüketilmesi beklenemez (Kanadoğlu, 2015, s. 104). Makûl sürenin 

aşıldığı iddiasıyla yapılan başvurularda, ihlâl iddiasının tabiatı gereği başvuru yollarının 

tüketilmesi beklenmeyecektir (Akkan, 2017, s. 2868).  

İki tür ihlâl iddiası bakımından belli bir tarih aralığında yapılmış olan bireysel başvurularda, 

tüketilmesi gereken ek bir başvuru yolu bulunduğu ihmâl edilmemelidir. 9.1.2013 tarih ve 

6384 sayılı Kanun ile, makûl sürede yargılanma hakkı ihlâllerine ve mahkeme kararlarının 

geç veya eksik icra edilmesi yahut hiç icra edilmemesi suretiyle adil yargılanma hakkı 

ihlâllerine karşı AİHM’ye yapılacak müracaatlardan önce tüketilmesi gereken yeni bir 

başvuru yolu ihdas edilmiştir. 2018 yılında söz konusu yola başvuru zorunluluğu, Anayasa 

Mahkemesi’ne yapılmış bulunan belli müracaatlara da teşmil edilmiştir (6384 s. Kanunu Geç. 

m. 2). Buna göre, makûl sürenin aşılmasına veya kararın icrasına ilişkin ihlâl iddialarına 

dayanan ve zamansal sınır içinde kalan (31.07.2018 tarihinden önce yapılan) başvurular için, 

öncelikle Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu’na müracaat edilmesi icap 

etmektedir (Alpaslan, 2022, s. 252-253). 

4. Başvurucu Olabilme Ehliyeti, Başvuru Ehliyeti, Vekâlet Ehliyeti ve Başvuru 

Yetkisinin Bulunması  

A. Başvurucu Olabilme Ehliyeti 

Başvurucu olabilme ehliyeti, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu ile müracaat 

edebilme (süreçte başvurucu olarak yer alabilme) kudretini ifade eder. Başvurucu olabilme 

ehliyeti, temelde hak ehliyetine ve medenî usûl hukukundaki taraf ehliyetine tekabül 

etmektedir (Alpaslan, 2022, s. 127). Buna “temel hak ehliyeti (Grundrechtsfähigkeit)” de 

denilmektedir (Kluth, 2013, s. 125).  

Başvurucu olabilme ehliyetinin bulunmaması durumunda kişi bakımından yetkisizlik kararı 

değil, başvurucu olabilme ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik kararı 

verilmelidir (Alpaslan, 2022, s. 259).  

B. Başvurucu Ehliyeti 

Başvuru ehliyeti (başvuruyu bizzat yapabilme ve yürütebilme ehliyeti), başvuruyu kendi 

başına veya iradî temsilcisi vasıtasıyla gerçekleştirebilme ve yargılamaya ilişkin işlemleri 

geçerli bir şekilde bizzat yapabilme kudreti manasına gelmekte olup, medenî hukuktaki fiil 

ehliyetine ve medenî usûl hukukundaki dava ehliyetine tekabül etmektedir (Alpaslan, 2022, s. 

134).  

Başvuru ehliyetinin bulunmaması durumunda, kişi bakımından yetkisizlik değil, başvuru 

ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik kararı verilmelidir (Alpaslan. 2022, s. 

259). 

590

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 
 

C. Vekâlet Ehliyetinin Bulunması 

Bireysel başvuru yoluna müracaat için avukatla temsil zorunluluğu öngörülmese de başvurucu 

vekil vasıtasıyla müracaat etmek isterse, bu durumda vekilin vekâlet ehliyetinin bulunması 

şarttır (Alpaslan, 2022, s. 163).  

Vekâlet ehliyeti eksikliğinde, “vekâlet ehliyeti eksikliği sebebiyle kabul edilemezlik” kararı 

verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 259).  Avukatlık Kanunu m. 35/1 hükmünde öngörülen 

avukatlık meslek tekeli gereği, bireysel başvuru sürecinde iradî temsilci olarak yer alacak kişi 

avukat olmak zorunda olup AYMK m. 47/4 uyarınca vekâletnamesini sunması gereklidir. 

Avukatın bireysel başvuru yoluna müracaat edebilmesi için vekâletnamesinde özel yetki 

verilmesine gerek yoktur (Alpaslan, 2022, s. 163).  

D. Başvuru Yetkisinin Bulunmaması 

Başvuru yetkisi, temel hakların kamu gücü tarafından ihlâl edildiğinin iddia edilmesidir Bir 

başka deyişle başvuru yetkisi, mağdur sıfatına sahip olunduğunun iddia edilmesidir (Alpaslan, 

2022, s. 136). Kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmâli nedeniyle güncel ve kişisel bir 

hakkının doğrudan etkilendiği iddiasını taşımayan başvurucuların başvuru yetkisi yoktur 

(Alpaslan, 2022, s. 259).  

Anayasa Mahkemesi, ehliyetsizlik hâllerinde olduğu gibi başvuru yetkisi bulunmayan 

hâllerde de hatta mağdur sıfatı bulunmayan hâllerde dahi kişi bakımından yetkisizlik 

nedeniyle kabul edilemezlik kararı vermektedir (AYM Birinci Bölüm, Ali Gharavi 

Başvurusu, B. No: 2017/33432, T. 15.12.2020, §§ 45-46 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). 

Başvuru yetkisinin yokluğu hâlinde verilmesi gereken karar ise, kişi bakımından yetkisizlik 

kararı değil, başvuru yetkisinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik kararıdır (Alpaslan, 

2022, s. 260).   

5. Hukukî Yarar Bulunması  

Hukukî yarar, bireysel başvuru yoluna ilişkin mevzuatta açıkça bir kabul edilebilirlik koşulu 

olarak sayılmamıştır. Bu nedenle hukukî yararın bağımsız bir kabul edilebilirlik koşulu olup 

olmadığı yönünde tereddütler oluşması ihtimal dahilindedir. Kanaatimizce, mevzuatta açıkça 

zikredilmese de, bireysel başvuru yoluna müracaat eden kişinin hukukî yararının (hukukî 

korunma ihtiyacının) bulunması şarttır. Gerçekten de hukukî yarar, yalnızca davada değil 

mahkemelere yöneltilen her talepte bulunmalıdır (Pekcanıtez, 2017, s. 946-947). Hukukî 

yarar, başvurucu ile ilgili olan, başvuru anında mevcut olan ve hukuk düzenince korunan 

meşru bir yarardır. Bireysel başvuru yoluna müracaat edilmesi ile başvurucu bakımından 

ortaya çıkmış olan tehlike bertaraf edilebilecek olmalıdır. Bu yönüyle bireysel başvuruda 

hukukî yarar, başvuru yetkisi ile de örtüşmektedir (Alpaslan, 2022, s. 261). Kişinin temel hak 

ihlâlini gidermek açısından Anayasa Mahkemesi kararına ihtiyaç duyması ve bu karar 

olmaksızın daha basit bir yol ile hakkına kavuşma imkânı olmaması durumunda hukukî yarar 

vardır. Esasen bu yönü ile hukukî yarar, ikincillik ilkesi ile de kesişmektedir (Alpaslan, 2022, 

s. 261). 

Başvurucunun hukukî yararı başvuru anında bulunmak zorunda olduğu gibi, başvuru 

süresince de varlığını korumalıdır. Nihayet hukukî korunma ihtiyacının Anayasa 

Mahkemesi’nin karar anında da varlığını sürdürmesi gerekmektedir (Schlaich ve Korioth, 

2018, Rn. 256). Hukukî yararı bulunmayan başvurucuya, AYM İçtüzüğü m. 66/1 kapsamında 

eksikliği gidermesi için süre verilmesi mümkün değildir, zira bireysel başvuruda hukukî yarar 

eksikliği süre verilerek tamamlanabilecek mahiyette değildir (Alpaslan, 2022, s. 262). 

Hukukî yarar bulunmaması hâlinde, hukukî yarar eksikliği nedeniyle kabul edilemezlik kararı 

verilmesi bir ihtimal olsa da, hukukî yarar kriterinin mevzuatta açıkça gösterilmemiş olması 

ve hukukî yarar kriterinin diğer kabul edilebilirlik kriterleri ile kesişmesi nedeniyle, hukukî 

yarar eksikliği sebebiyle kabul edilemezlik kararı yerine, somut olayda hukukî yarar ile 

kesişen diğer kabul edilemezlik kriterine dayalı olarak kabul edilemezlik kararı verilmesi de 

bir seçenektir (Alpaslan, 2022, s. 262). 
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6. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 

Bireysel başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması bir kabul edilemezlik nedenidir. Bu 

çerçevede en genel ifadeyle, başvurunun maddî ve hukukî açıdan bir temeli bulunması gerekir 

(Doğru, 2013, s. 110). Anayasa Mahkemesi’nin açıkça dayanaktan yoksunluk kriterinden ne 

anlaşılması gerektiğini açık bir biçimde ortaya koyduğu kararları vardır. Bu kararlara göre 

“başvurucunun ihlâl iddialarını kanıtlayamadığı, iddialarının salt kanun yolunda gözetilmesi 

gereken hususlara ilişkin olduğu, karmaşık veya zorlama şikâyetlerden ibaret olan ya da 

temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı veya müdahalenin meşru olduğu açık olan 

başvurular açıkça dayanaktan yoksun kabul edilebilir” (AYM İkinci Bölüm, Metin Yamalak 

Başvurusu, B. No: 2013/7132, T. 24.03.2016, § 25 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)). İhlâl 

iddialarını kanıtlama ile kastedilen husus, “temellendirme” kavramıdır (Alpaslan, 2022, s. 

263-264). 
 

Başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması durumunda, başvurunun açıkça dayanaktan 

yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecek ise de; başvurunun açıkça 

dayanaktan yoksun olması, aslında başvurucunun başvuru yetkisi olmadığı manasına da 

geleceğinden, kabul edilemezlik gerekçesi olarak, hem başvuru yetkisinin bulunmaması hem 

de başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması gösterilebilir (Alpaslan, 2022, s. 264). 

A. Başvurunun Temellendirilmemiş Olması 

Başvurunun temellendirilmiş sayılabilmesi için, başvurucuların şikâyetlerini hem maddî hem 

de hukukî olarak temellendirme zorunluluğu bulunmaktadır (Alpaslan, 2022, s. 264). Maddî 

yönden temellendirme ile, başvuruya konu olan temel maddî vakıaların açıklanması ve 

bunlara ilişkin delillerin sunulması anlaşılmaktadır (AYM Genel Kurul, Cemal Günsel 

Başvurusu, B. No: 2016/12900, T. 21.01.2021, § 22 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)).  

Başvurucunun ihlâle neden olan vakıaları ortaya koymaksızın temel haklarının ihlâl edildiğini 

ileri sürmesi durumunda, başvuru temellendirilmemiş sayılacaktır (AYM İkinci Bölüm, 

Hüseyin Aygün Başvurusu, B. No: 2018/12233, T. 16.06.2021, § 24 (AYM Kararlar Bilgi 

Bankası). Hukukî yönden temellendirme yükümlülüğü ise, bireysel başvuruya konu temel hak 

ve özgürlüklerden hangisinin, hangi nedenle ihlâl edildiğinin özü itibarıyla açıklanmasıdır 

(Alpaslan, 2022, s. 264-265).  

Anayasa Mahkemesi’nin başvurunun temellendirilmesi noktasında katı ve keskin bir yaklaşım 

sergilediği söylenebilir (Alpaslan, 2022, s. 267). Örneğin idarî para cezasına ilişkin bir 

başvuruda Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, azamî yükün altında yük taşıdığını ileri 

sürmekle birlikte azamî yükün ne kadar olduğunu belirtmediğini belirterek başvurunun 

temellendirilmemiş olduğuna karar vermiştir (AYM Birinci Bölüm, Nurettin Özmen 

Başvurusu, B. No: 2019/19336, T. 15.09.2021, § 18 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)).  

B. Münhasıran Kanun Yolunda İncelenmesi Gereken İddialar İleri Sürülmesi 

Başvurucunun münhasıran kanun yolunda ileri sürülmesi gereken hususlara dayanarak yaptığı 

başvurularda, açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemezlik kararı verilecektir; 

zira Anayasa Mahkemesi, bir kanun yolu incelemesi yapmamakta olup, alelâde hukuka 

aykırılıkları incelememektedir (Alpaslan, 2022, s. 269). Ancak kanun yolunda ileri sürülmesi 

gereken bir husus olmakla beraber bariz takdir hatası veya keyfîlik ihtiva eden uygulamaların 

varlığı hâlinde kabul edilemezlik kararı verilmemekte ve esas incelemesine geçilmektedir; 

zira bu hâlde adil yargılanma hakkının ihlâli söz konusudur (Alpaslan, 2022, s. 269-270). 

Mevzuat hükümlerinin hatalı uygulandığı ve yorumlandığı yönündeki iddialar, maddî 

vakıaların ve delillerin hatalı şekilde değerlendirildiği yönündeki iddialar ve yargılamanın 

sonucuna ilişkin iddialar prensip olarak münhasıran kanun yolunda denetlenecektir (Alpaslan, 

2022, s. 270). Netice olarak, ihlâl iddiası olarak ileri sürülen husus münhasıran kanun yolunda 

incelenmesi gereken bir husus ise başvuru, kanun yolu şikâyeti niteliğindedir ve açıkça 

dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez bulunacaktır (Alpaslan, 2022, s. 270).  
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C. Başvurunun Karmaşık veya Zorlama Olması 

Başvurunun karmaşık veya zorlama olması, bir başka açıkça dayanaktan yoksun sayılma 

hâlidir. Karmaşık şikâyet, başvurucunun şikâyetlerini, şikâyet ettiği maddî olayların ve 

Anayasa Mahkemesi’ne sunmak istediği ihlâl iddialarının anlaşılmasını objektif olarak 

imkânsız kılacak kadar karmaşık bir şekilde dile getirmesi hâlinde söz konusudur (AYM 

Birinci Bölüm, İrfan Sarı Başvurusu, B. No: 2014/1397, T. 30.06.2014, § 26 (AYM Kararlar 

Bilgi Bankası). Ancak kanaatimizce, bu gerekçe ile kabul edilemezlik kararı verilmeden 

evvel, başvurunun aydınlatılabilir olup olmadığının da tetkiki icap eder. Aydınlatma 

faaliyetine rağmen başvurudaki karmaşıklık giderilmez veya başvurunun mahiyetine göre bu 

tarz bir aydınlatma faaliyetine Anayasa Mahkemesi’nce lüzum görülmezse, başvurunun 

açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 

2022, s. 271).  

Zorlama başvuru, ihlâl iddialarının mevcudiyetinin imkânsız, açıkça uydurulmuş veya açıkça 

sağduyuya aykırı olması hâlinde söz konusudur (Doğru, 2013, s. 113). Özellikle çok ufak 

bağlantıları bir araya getirerek ve bunları mûtad olmayan bir şekilde birbirlerine bağlayarak 

ihlâl iddia edilen hâllerde başvurunun zorlama olduğu kabul edilebilir (Alpaslan, 2022, s. 

271).  

D. Temel Haklara Yönelik Bir Müdahalenin Olmadığının veya Müdahalenin Meşru 

Olduğunun Açık Olması  

Anayasa Mahkemesi kararlarında temel haklara yönelik bir müdahalenin olmadığı (müdahale 

olarak kabul edilebilecek bir kamusal işlem, eylem veya ihmâl bulunmayan) veya 

müdahalenin meşru olduğunun açık olduğu hâller, ayrı bir açıkça dayanaktan yoksunluk hâli 

olarak değerlendirilmektedir (AYM İkinci Bölüm, Metin Yamalak Başvurusu, B. No: 

2013/7132, T. 24.03.2016, § 25 (AYM Kararlar Bilgi Bankası)).  Bu hâllerde, bireysel 

başvuru yolu kapsamındaki temel haklardan birinin ihlâl edildiğine ilişkin adeta hiçbir belirti 

yoktur (Alpaslan, 2022, s. 272-273).  

İhlâl edildiği iddia edilen hak ile ihlâl gerekçesi arasında en ufak bir illiyet bağı ihtimali 

olmaması hâlleri de bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Bir başka deyişle, iddia edilen ihlâl 

ile ihlâl gerekçesi arasında ilk bakışta uygun bir nedensellik bağı kurulma ihtimali varsa 

açıkça dayanaktan yoksunluk olmadığı söylenebilir; o hâlde, ileri sürülen temel hak ihlâlinin 

gerçekleşmiş olduğu en azından olası görünmelidir (Alpaslan, 2022, s. 273-274).  

Anayasa Mahkemesi kararları incelendiğinde ise, temel hakların ihlâl edilmediğinin açık 

olması hâli oldukça geniş şekilde, yani başvurucunun aleyhine olacak tarzda 

yorumlanmaktadır (Alpaslan, 2022, s. 274-275).  

7. Başvurunun Anayasal Önem Taşıması veya Başvurucunun Önemli Bir Zarara 

Uğramış Olması (Başvurunun Kişisel Önem Taşıması) 

Başvurunun anayasal önem taşıması “veya” başvurucunun önemli bir zarara uğraması bir 

diğer kabul edilebilirlik koşuludur. Buradaki bağlacın “ve” değil “veya” olduğuna dikkat 

edilmelidir. Zira bu koşullar kümülatif olarak değil, alternatif olarak aranmaktadır. Nitekim 

konu ile ilgili düzenleme olan AYMK m. 48/2 hükmünde, “Anayasanın uygulanması ve 

yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem 

taşımayan ve başvurucunun önemli bir zarara uğramadığı” başvuruların kabul edilemezliğine 

karar verileceği ifade edilmiştir. Daha açık bir ifadeyle; anayasal önem ve kişisel önem 

taşımayan başvurular kabul edilemez bulunacak, kişisel önem veya anayasal önem taşıyan 

başvurular ise bu kriteri sağlayacaktır (Alpaslan, 2022, s. 275-276). 

Türk hukukunda anayasal önem kriteri ile, Anayasa’nın uygulanması ve yorumlanması veya 

temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşıma 

kastedilmektedir (AYMK m. 48/2). Anayasa Mahkemesi anayasal önemin, temel hak ve 

özgürlüklere ilişkin Anayasa hükümlerinin “yorumlanması” ve “uygulanması” açısından 

önem taşıma şeklinde ifade edilebilecek iki unsurunun bulunduğunu kabul etmektedir (AYM 
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Genel Kurul, K. V. Başvurusu, B. No: 2014/2293, T. 01.12.2016, § 61 vd. (AYM Kararlar 

Bilgi Bankası)). Bu unsurlardan birinin varlığı, başvurunun anayasal önem taşıması için 

yeterlidir. Anayasa’nın yorumlanması bakımından önem taşıma unsuru çerçevesinde, 

başvuruya konu meselenin daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından yorumlanıp 

yorumlanmamış olması değerlendirilmektedir. Anayasa’nın uygulanması bakımından önem 

taşıma unsuru bakımından ise, özellikle Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa hükümleriyle ilgili 

yorumu ile derece mahkemelerinin uygulamaları arasında önemli farklılık bulunması 

anlaşılmaktadır (Alpaslan, 2022, s. 276-278).  

Kişisel önem veya önemli zarar kriteri, başvurucunun ileri sürdüğü hak ihlâlinin gerçek bir 

ihlâl olmasının yanında ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmeyi gerektirecek 

asgarî ağırlık düzeyine ulaşmış olması gerekliliğini ifade eder (Doğru, 2013, s. 110). Kişisel 

önem veya önemli zarar ile kastedilenin ne olduğunun, içtihat ile zaman içerisinde işlenmesi 

ve gelişmesi beklenmektedir (Alpaslan, 2022, s. 278). Anayasa Mahkemesi’ne göre kişisel 

önem kriteri, başvurucunun önemli bir zarara uğramamış olmasını ifade etmekte olup, bu 

kriter somut olayın başvurucunun kişisel durumu üzerindeki olumsuz etkisinin derecesiyle 

ilgilidir (AYM Genel Kurul, K. V. Başvurusu, B. No: 2014/2293, T. 01.12.2016, § 66 vd. 

(AYM Kararlar Bilgi Bankası)). Kişisel zararın önemli olup olmadığını 

başvurucunun sübjektif algısı belirlememekte olup, kişisel önem kriteri, başvurucunun içinde 

bulunduğu koşullar da dahil olmak üzere her olayın kendine özgü koşulları dikkate alınarak 

ve objektif verilerden hareket edilerek Anayasa Mahkemesi tarafından değerlendirilir. Zararın 

parayla ölçülüp ölçülememesi, kişisel önemin değerlendirilmesi bakımından belirleyici 

değildir; parayla ölçülmesi mümkün olmayan zararlar yönünden de, kişisel önem kriterinin 

uygulanması mümkündür. Parayla ölçülebilen zararlar yönünden ise her başvuruda temel 

alınacak bir meblağ belirlenmesi mümkün değildir; zira bu meblağ, başvurucuların içinde 

bulundukları kişisel koşullara göre farklı önem derecesine sahip olabilir (Alpaslan, 2022, s. 

278-279).  

III. KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİNİN İNCELENME SIRASI 

Kabul edilebilirlik kriterlerinin incelenme sırası bakımından mevzuatta bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, “kabul edilebilirlik hiyerarşisi” olarak da anılan bağlayıcı 

olmayan bir sıralama takip edilmektedir (Birtane, 2019, s. 65-66).  

Bağlayıcı olmayan ve kabul edilebilirlik hiyerarşisi olarak anılan bu çerçeveye göre; ilk 

olarak şekil eksiklikleri ile başvuru süresine riayet edilip edilmediği bireysel başvuru 

bürosunca incelenecek, sonrasında ise komisyonlar veya bölümlerce sırasıyla mükerrer 

başvuru bulunup bulunmadığı, mahkemenin yetkisi, başvuru yollarının tüketilmesi, açıkça 

dayanaktan yoksunluk, başvuru hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığı, anayasal önem 

veya kişisel önem ve düşme talebi incelenecektir (Çınar/Çınar, 2014, s. 292).  

Söz konusu sıralamaya, çeşitli açılardan eleştiriler yöneltilmesi mümkündür. İlk olarak kabul 

edilebilirlik kriterlerinin inceleme sırasını, “hiyerarşi” kelimesi ile ifade etmek isabetli ve 

ideal bir seçim değildir. Sözlük anlamı “aşama sırası”
 
olsa da hiyerarşi esasen bünyesinde bir 

astlık-üstlük ilişkisi barındırır. Oysa kabul edilebilirlik kriterleri arasında bir astlık-üstlük 

ilişkisi yoktur (Alpaslan, 2022, s. 213). İkinci olarak, kabul edilebilirlik kriterleri sayılırken, 

bireysel başvuru bürosunda yapılacak incelemenin ayrıca vurgulanması da doğru değildir; zira 

ön inceleme aşamasında da incelenmesi gerekmekteyse de bu kriterler aynı zamanda kabul 

edilebilirlik kriteridir (Alpaslan, 2022, s. 213). Üçüncü olarak, düşme talebi şeklinde bir 

inceleme aşaması verilmesi de eleştiriye açıktır. Zira, düşme talebi bir kabul edilebilirlik 

kriteri değildir; koşulları oluşması hâlinde kabul edilebilirlik aşamasında da düşme kararı 

verilebiliyor olması, bunu kabul edilebilirlik kriteri hâline getirmez (Alpaslan, 2022, s. 213). 

Nihayet, başvuru hakkının kötüye kullanılmamış olmasının ve mükerrer başvurunun kabul 

edilebilirlik kriteri olarak değerlendirilmesi, mevzuattaki sistematik nazara alındığında isabetli 

görünmemektedir (Alpaslan, 2022, s. 213). 
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Söz konusu meselenin çözümünde, medenî usûl hukukundaki dava şartları bakımından 

getirilen düzenlemelerden istifade edilmesi düşünülebilirse de HMK ve ilgili mevzuatta da bu 

konuda bir düzenleme yoktur. Ancak medenî usûl hukuku doktrininde bu konuda getirilen 

bazı kriterler bulunmaktadır (Pekcanıtez, 2017, s. 954). Buna göre dava şartları incelenirken, 

yokluğu diğer dava şartlarının incelenmesini gereksiz kılan dava şartları öncelikle 

incelenmelidir. Bu çerçevede evvela mahkemeye ilişkin, daha sonra taraflara ilişkin, en son 

ise dava konusuna ilişkin dava şartlarının incelenmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Aynı 

yaklaşımdan, bireysel başvuru kabul edilebilirlik kriterlerinin incelenme sırası bakımından da 

kıyasen yararlanılabilir (Alpaslan, 2022, s. 214).  

Dava şartlarına ilişkin sistemden kıyasen istifade edilecek olursa, evvela mahkemeye ilişkin 

kabul edilebilirlik koşulu olarak Anayasa Mahkemesi’nin yetkili olup olmadığı (yer, konu ve 

zaman bakımından) tespit edilecektir (Alpaslan, 2022, s. 214). Bundan sonra da başvurucuya 

ilişkin kabul edilebilirlik kriterleri incelenecektir. Bu çerçevede; başvurucu olabilme ehliyeti, 

başvuru ehliyeti ve başvuru yetkisi irdelenecektir. Daha sonra ise başvuruya ilişkin diğer 

koşulların tetkikine geçilecektir.  Ancak medenî usûl hukukundaki söz konusu ayrımda yer 

almamakla birlikte, bireysel başvuru yoluna ilişkin bazı şartların da değerlendirilmesi 

gerekecektir. Bu çerçevede bireysel başvuru yoluna özgü olan kriterlerin de ilgili sıralara 

yerleştirilmesi icap eder. (Alpaslan, 2022, s. 214-215). Bu esaslar dahilinde, daha açık bir 

şekilde ifade edilecek olursa kabul edilebilirlik kriterlerinin incelenme sırası şu şekilde 

olmalıdır. Sırasıyla AYM’nin yetkili olması (kişi, zaman, yer ve konu bakımından), başvuru 

harcının yatırılması, başvuru süresine riayet edilmesi, başvurunun usûlüne uygun olması, 

başvuru yollarının tüketilmiş olması, başvurucu olabilme ehliyeti, başvuru ehliyeti (başvuruyu 

bizzat yapabilme ve yürütebilme ehliyeti), başvuru yetkisi, vekâlet ehliyeti, açıkça dayanaktan 

yoksun olmama ve anayasal önem veya kişisel önem taşıma kriterleri kontrol edilmelidir. 

Birden fazla hak ihlâli iddiasında bulunulduğu takdirde, kabul edilebilirlik koşulları her bir 

hak ihlâli iddiası bakımından ayrı ayrı değerlendirilecek ve bazı ihlâl iddiaları kabul edilebilir 

bulunurken bazı ihlâl iddiaları bakımından kabul edilemezlik kararı verilebilecektir (Doğru, 

2013, s. 70). Her ihlâl iddiası bakımından kabul edilebilirlik incelemesi yapılacaksa da, tüm 

ihlâl iddiaları bakımından ortak olan kriterler bakımından ayrı bir inceleme faaliyetine gerek 

olmayacaktır. Örneğin başvurucu olabilme ehliyetinin prensip olarak, tüm ihlâl iddiaları 

açısından bir kez değerlendirilmesi yeterli olacaktır (Alpaslan, 2022, s. 215).  

IV. KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ NETİCESİNDE VERİLEBİLECEK 

KARARLAR 

1. Kabul Edilemezlik Kararı 

Başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından herhangi birini taşımadığının tespit edilmesi 

durumunda kabul edilemezlik kararı verilecektir. Ancak kabul edilebilirlik kriterlerinin bir 

kısmı ön incelemede de incelenmesi gereken ve eksikliğinde süre verilecek kriterler 

olduğundan, ön incelemede değerlendirilmesi gerekirken ihmâl edilen ve eksikliğin 

giderilmesi için süre verilebilecek hâllerde, kabul edilebilirlik aşamasında da süre 

verilebilmesi gerekir.  Eksiklik süresinde giderilirse, kabul edilebilirlik incelemesi yapılacak, 

aksi takdirde ise kabul edilemezlik kararı verilecektir (Alpaslan, 2022, s. 216).  

Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu incelemeye kişi, zaman, yer veya konu bakımından 

yetkili olmaması durumunda “kişi bakımından, zaman bakımından, yer bakımından veya 

konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik”, başvurucu olabilme ehliyetinin 

bulunmaması durumunda “başvurucu olabilme ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kabul 

edilemezlik”, başvuru ehliyetinin bulunmaması durumunda “başvuru ehliyetinin bulunmaması 

sebebiyle kabul edilemezlik”, başvuru yetkisinin bulunmaması durumunda “başvuru 

yetkisinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik”, vekâlet ehliyeti eksikliğinde “vekâlet 

ehliyeti eksikliği sebebiyle kabul edilemezlik”,  başvuru yolları tüketilmeden veya ikincillik 

prensibine riayet edilmeden müracaat edilmesi hâlinde “başvuru yollarının tüketilmemesi 
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veya ikincillik prensibinin ihlâli sebebiyle kabul edilemezlik”, başvuru süresine uyulmaması 

durumunda “süre aşımı nedeniyle kabul edilemezlik”, harcın ödenmediğinin veya eksik 

ödendiğinin kabul edilebilirlik aşamasında tespit edilmesi durumunda “harcın ödenmemesi 

veya harcın eksik ödenmesi sebebiyle kabul edilemezlik”, başvurunun anayasal önem 

taşımaması ve başvurucunun önemli bir zarara uğramaması durumunda “başvurunun anayasal 

önem taşımaması ve başvurucunun önemli bir zarara uğramaması nedeniyle kabul 

edilemezlik”, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması durumunda “başvurunun açıkça 

dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik” kararı verilecektir. Kabul 

edilemezlik kararı verilmesi durumunda yargılama giderlerine prensip olarak başvurucu 

katlanacaktır (Alpaslan, 2022, s. 216-217).  

2. Kabul Edilebilirlik Kararı  

Kabul edilebilirlik kriterlerinin tamamı sağlanırsa, başvurunun kabul edilebilir olduğuna ve 

esas incelemesi için ilgili bölüme tevdi edilmesine karar verilecektir. Kabul edilebilirlik kararı 

verilmesi durumunda, Adalet Bakanlığı başvuru hakkında bilgilendirilir (AYMK m. 49/2, c. 

1). Adalet Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde görüşünü yazılı olarak bildirebilir (AYMK m. 

49/2, c. 2).  Kabul edilebilirlik kararının bireysel başvuru süreci açısından önemi, bölüm 

tarafından başvurunun esas incelemesine geçilmesidir (Alpaslan, 2022, s. 281). Şüphesiz ki 

kabul edilebilirlik kararı verilmesi, bireysel başvuru neticesinde mutlaka ihlâl kararı verileceği 

yönünde bir güvence olarak düşünülemez; kabul edilebilirlik kararından sonra başlanılan esas 

incelemesi neticesinde, ihlâle karar verilebileceği gibi ihlâl olmadığına da karar 

verilebilecektir (Alpaslan, 2022, s. 281). Hatta esas incelemesi esnasında aslında kabul 

edilebilirlik koşullarının bulunmadığı tespit edilirse, kabul edilemezlik kararı da 

verilebilecektir (Alpaslan, 2022, s. 281); bu nedenle kabul edilebilirlik kararının kesin 

nitelikte bir karar olmadığı söylenebilir (Doğru, 2013, s. 87).  

Kabul edilebilirlik kararının medenî usûl hukuku açısından önemi, sürecin devam ediyor 

olması ve bu sebeple AİHM yolunun kapalı bulunmasından ibarettir (Alpaslan, 2022, s. 281). 

Esas incelemesi aşamasında ayrıca bir geçici hukukî koruma kararı verilmediği müddetçe, 

kabul edilebilirlik kararı verilmesinin kararın icrasına herhangi bir etkisi yoktur (Alpaslan, 

2022, s. 281). 

SONUÇ 

AYMK m. 45 ilâ m. 47 hükümlerinde sayılan kabul edilebilirlik kriterleri; başvurucu olabilme 

ehliyeti, başvuru ehliyeti (başvuruyu bizzat yapabilme ve yürütebilme ehliyeti), başvuru 

yetkisi, vekâlet ehliyeti, başvuru yollarının tüketilmiş olması, Anayasa Mahkemesi’nin yetkili 

olması, işlemin bireysel başvuruya konu edilebilecek bir işlem olması, harcın ödenmiş olması, 

başvurunun başvuru usûlüne riayet edilerek yapılmış olması ve başvuru süresine riayet 

edilmiş olmasıdır. AYMK m. 48/2 hükmü uyarınca ise anayasal önem veya kişisel önem 

taşıma ve açıkça dayanaktan yoksun olmama da kabul edilebilirlik koşullarındandır. Başvuru 

hakkının kötüye kullanılmamış olmasının ve mükerrer başvurunun kabul edilebilirlik kriteri 

olarak değerlendirilmesi, mevzuattaki sistematik nazara alındığında isabetli görünmemektedir.  

Kabul edilebilirlik kriterlerinin incelenme sırası bakımından, mevzuatta bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Bu mesele, medenî usûl hukukunda dava şartlarının incelenme sırası 

bakımından getirilen çözümler esas alınarak incelenebilir. Kabul edilebilirlik kriterleri 

incelenirken yokluğu, diğer kriterlerin incelenmesini gereksiz kılan kabul edilebilirlik 

kriterleri öncelikle incelenmelidir. Bu çerçevede sırasıyla Anayasa Mahkemesi’nin yetkili 

olması (kişi, zaman, yer ve konu bakımından), başvuru harcının yatırılması, başvuru süresine 

riayet edilmesi, başvurunun usûlüne uygun olması, başvuru yollarının tüketilmiş olması, 

başvurucu olabilme ehliyeti, başvuru ehliyeti (başvuruyu bizzat yapabilme ve yürütebilme 

ehliyeti), başvuru yetkisi, vekâlet ehliyeti, açıkça dayanaktan yoksun olmama ve anayasal 

önem veya kişisel önem taşıma kriterleri kontrol edilmelidir. 
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Başvurunun kabul edilebilirlik koşullarından herhangi birini taşımadığının tespit edilmesi 

durumunda, kabul edilemezlik kararı verilecektir. Anayasa Mahkemesi’nin başvuruyu 

incelemeye kişi, zaman, yer veya konu bakımından yetkili olmaması durumunda kişi 

bakımından, zaman bakımından, yer bakımından veya konu bakımından yetkisizlik sebebiyle 

kabul edilemezlik; başvurucu olabilme ehliyetinin bulunmaması durumunda, başvurucu 

olabilme ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik; başvuru ehliyetinin 

bulunmaması durumunda, başvuru ehliyetinin bulunmaması sebebiyle kabul edilemezlik; 

başvuru yetkisinin bulunmaması durumunda, başvuru yetkisinin bulunmaması sebebiyle kabul 

edilemezlik; vekâlet ehliyeti eksikliğinde, vekâlet ehliyeti eksikliği sebebiyle kabul 

edilemezlik; başvuru yolları tüketilmeden bireysel başvuru yoluna müracaat hâlinde, başvuru 

yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemezlik; başvuru süresine uyulmaması 

durumunda, süre aşımı nedeniyle kabul edilemezlik; harcın ödenmediğinin veya eksik 

ödendiğinin kabul edilebilirlik aşamasında tespit edilmesi durumunda, harcın ödenmemesi 

veya harcın eksik ödenmesi sebebiyle kabul edilemezlik; başvurunun anayasal önem 

taşımaması ve başvurucunun önemli bir zarara uğramaması durumunda, başvurunun anayasal 

önem taşımaması ve başvurucunun önemli bir zarara uğramaması nedeniyle kabul 

edilemezlik; başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olması durumunda, başvurunun açıkça 

dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı verilecektir.  

Anayasa Mahkemesi kararlarında, kabul edilebilirlik kriterlerine ilişkin olarak tartışmaya açık 

uygulamalar bulunmaktadır. Bu çerçevede, kişi bakımından yetki olması gerekenden çok daha 

geniş kapsamlı olarak kullanılmakta ve kişi bakımından yetki kapsamında olmayan hâller dahi 

bu kavramla ifade edilmektedir. Anayasa Mahkemesi uygulaması incelendiğinde, en 

problemli kabul edilebilirlik koşullarından birinin süre koşulu olduğu görülmektedir.   

Başvuru yollarının tüketilmesi kriteri ve ikincillik prensibi bireysel başvuru yoluna karakterini 

veren kriterlerdendir. Şeklî ikincillik, başvurucunun yerel mahkeme kararına karşı mümkün 

olan tüm usûlî olanakları usûlüne uygun olarak tüketmesi manasına gelir. Maddî ikincillik ise, 

anayasaya aykırılık iddiası ve bu iddiaya ilişkin vakıaların derece mahkemeleri önünde de 

ileri sürülmüş olması manasına gelir. Maddî ikincillik kriterinin katı şekilde uygulanmaması, 

bireysel başvuru yolunun yeni ve vatandaşların anayasal bilinç düzeyinin de gelişmekte 

olduğu sistemimizde daha uygun bir seçim olacaktır. Anayasa m. 148/3 hükmü gereği 

tüketilmesi gereken başvuru yolları, olağan kanun yollarından ibarettir.  

Kabul edilebilirlik incelemesi neticesinde temelde iki tür karar verilebilir. Bu kararlar kabul 

edilebilirlik kararı ve kabul edilemezlik kararıdır. Öte yandan kabul edilebilirlik incelemesi 

neticesinde başvurunun reddi ve düşme kararları da verilebilecektir.  
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ABSTRACT 

Objective 

Based on data from 38 emerging countries between 1995 and 2020, we analyze the impact of 

economic complexity on entrepreneurial activity and the mediation role of governance on this 

relationship. 

Method 

The generalized method of moments (GMM) method is used for dynamic model regression. 

Furthermore, quantile regression was used for robustness checks across various distributions 

of entrepreneurial activity. 

Result 

First, we find that economic complexity enhances entrepreneurial activity in emerging 

countries, with the exception of necessity entrepreneurship, which is negatively associated 

with economic complexity, the results are robust across other types of entrepreneurship and 

governance. When the robustness was checked by quantile regression analysis, the results 

showed that the positive effects depended on the type of entrepreneurship considered. The 

positive effect of economic complexity becomes stronger as we move to higher quantiles. 

Second, governance and economic complexity interact to positively influence different 

governance norms. 

Conclusion 

We make some theoretical and empirical contributions to the existing literature and draw 

some relevant implications for entrepreneurship development in emerging countries. 

Keywords: economic complexity, necessity entrepreneurship, governance, emerging 

countries 
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ABSTRACT 

Fruits and vegetables are naturally rich in nutrients and antioxidants. Biochemical and in vitro 

studies of antioxidants in fruit and vegetables indicated that they can provide protection 

against several health problems. Bioavailability of these health benefits substances in fruits 

and vegetables are dependent on many agronomic/cultivation factors such as: the choice of 

cultivars, planting date/season, the type and level of fertilizer application, harvesting time, soil 

type, etc. Pumpkin has been found to be drought resistant. It possesses multiple usages locally 

and globally. In Nigeria, almost all the plant parts are used as food. Its long shelf life which is 

an index of its high antioxidant concentration is an added advantage to the rural dwellers in 

the country. Across the world, the plant’s uses range from domestic to medicinal. This paper 

summarized how antioxidant levels in pumpkin leaves, fruits (immature and mature) and 

seeds are enhanced by appropriate planting season/date and fertilizer application rate. 

Through standard agronomic practices and the use of standard antioxidant assays in analyzing 

the antioxidant activities and antioxidant phenolic compounds in pumpkin plant parts, I have 

been able to find and conclude that the concentrations of these bioactive compounds are 

planting date/season, fertilizer rates and plant age dependent. For instance, at p=0.05, the 

concentration of these compounds could be elevated up to 50 to 80% if proper field 

management system is adopted.  

Key words: Vegetable, pumpkin, antioxidant, nutrients, agronomic practices,  
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFFETME PUANLARININ SOSYO-

Mersin Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

ORCID ID: 0000-0002-5998-1435 

 

ÖZET 
Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin affetme puanlarının cinsiyete, doğum sırasına, 

ebeveyn tutumuna, romantik ilişkilerinin olup olmamasına, romantik ilişkiden memnuniyet 

durumuna, sosyal destek alıp almamasına, etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk 

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 

grubunu Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 424’ü kadın (%64) 238’i erkek (%36) olmak 

üzere toplam 662 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Kişisel 

Bilgi Formu” ve “Heartland Affetme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan 

üniversite öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve ölçme aracı 

Google formlar aracılığı ile COVİD-19 Pandemi döneminde online olarak gerçekleştirilmiştir. 

Elde edilen veriler IBM SPSS Statistics 20 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Bağımsız 

değişkenler olan sosyo-demografik değişkenlerin parametrik istatistiksel işlemlere uygunluğu 

ise basıklık ve çarpıklık katsayıları ile incelenmiştir. Verilerin normal dağıldığı saptanarak 

parametrik istatistiksel işlemlerden faydalanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için 

t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. ANOVA testi sonucunda gruplar 

arasında ortaya çıkan farkın kaynağını araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi 

kullanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Eta 

kare (η2) değeri küçük (.01), orta (.06) ve geniş (.14) etki büyüklüğü biçiminde 

yorumlanmıştır. Araştırmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda 

affetme puanlarının cinsiyete, sosyal destek alıp almamasına, romantik ilişkiden memnuniyet 

durumuna, sosyal etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk durumuna göre farklılaştığı; 

ebeveyn tutumu, doğum sırası, romantik ilişkilerinin olup olmaması durumuna göre 

farklılaşmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular mevcut alanyazın 

çerçevesinde yorumlanıp tartışılmış ve araştırmacı ve uygulayıcılar için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Affetme, Üniversite Öğrencileri, Sosyo-Demografik Değişkenler 

 

 

ABSTRACT 
In this study, it was aimed to examine whether university students' forgiveness scores differ 

according to gender, birth order, parental attitude, whether or not they have romantic 

relationships, their satisfaction with the romantic relationship, whether they receive social 

support, participation in activities, and happiness. For this purpose, a relational survey model 

made with a descriptive method was used. The research group consists of a total of 662 

university students, 424 women (64%) and 238 men (36%) studying at Mersin University. 

“Personal Information Form” and “Heartland Forgiveness Scale” were used as data collection 
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tools. The personal information form and measurement tool prepared by the researcher for the 

university students in the research group were carried out online during the COVID-19 

Pandemic period via Google forms. Obtained data were analyzed with IBM SPSS Statistics 

20 statistical program. The suitability of socio-demographic variables, which are independent 

variables, for parametric statistical processes was examined with kurtosis and skewness 

coefficients. It was determined that the data were normally distributed and parametric 

statistical procedures were used. In the analysis of the data, t-test for independent groups and 

one-way analysis of variance (Anova) were used. Scheffe test was used as a post hoc test in 

order to investigate the source of the difference between the groups as a result of the ANOVA 

test. In addition, eta square (η2) value was checked to determine the effect size. Eta squared 

(η2) value was interpreted as small (.01), medium (.06) and large (.14) effect sizes. The upper 

limit of error margin was accepted as 0.05 in the study. As a result of the research, it was 

found that forgiveness scores differed according to gender, social support, satisfaction with 

romantic relationship, participation in social activities and happiness. It was found that it did 

not differ according to parental attitude, birth order, whether or not they had romantic 

relationships. The findings obtained in the research were interpreted and discussed within the 

framework of the current literature and suggestions were presented for researchers and 

practitioners. 

Keywords: Self-Compassion, University Students, Socio-Demographic Variables 

 

1. GİRİŞ 

Üniversite hayatı aileden uzaklaşıldığı, yeni ortama girildiği, yeni arkadaşların edinildiği bir 

yaşantıdır ve Erikson'a (1959) göre de bu dönemde temel gelişimsel görev; yakınlık kurmak, 

dostluk kazanmak ve anlamlı ilişkiler kurmaktır. İlişkilerin kurulduğu bu dönem çatışmaların 

olması ise kaçınılmaz bir sonuçtur. Affetme, bireyin yaşadığı incitici durum sonrasında öfke, 

kızgınlık, nefret ve intikam gibi olumsuz duyguları sağlıklı bir şekilde düzenleyebilmesini 

içermektedir (Taysi, 2007). Affetme, genel anlamda negatif düşünce davranış ve duyguların, 

pozitif düşünce ve davranışlarla yer değiştirdiği duygu, davranış ve bilişsel süreçleri içeren 

karmaşık bir yapı olarak tanımlanmıştır (Enright, Gassin ve Wu, 1992). Wade ve 

Worthinghton (2005) ise affetmeyi, acı, öfke, intikam gibi duyguları kapsayan affetmemenin 

azaltılması ve hata yapan bireyin sevgi, şefkat ya da yalnızca empati gibi olumlu duyguların 

arttırılmasına götüren süreç olarak adlandırmıştır. Affetme hata yapan bireye karşı olumsuz 

duyguların bırakılmasını ve ona şefkatli tepkiler gösterilmesini kapsamaktadır (VanOyen 

Witvliet, 2001). Bazı araştırmacılara göre affetme, bireyin başına gelen olumsuzlukların 

negatif sonuçlarını pozitife dönüştürme becerisi olarak nitelendirilirken (McCullough, 

Worthington Jr, ve Rachal, 1997), bazı araştırmacılar affetmeyi, bireyin haksızlık karşısında 

kendisini tekrar değerli hissetmesini sağlayan sevgi devrimi olarak açıklamıştır (Jones, 1995). 

Thompson ve diğerleri (2005) affetmenin kendini, başkasını ve durumu affetme olarak üç 

boyutunun olduğunu açıklamıştır. Kendini affetme, kişinin yaptığı bir hata sonucunda oluşan 

benliğine yönelik olumsuz duygu, düşünce, davranış ve tepkilerin olumlu olarak yeniden 

değerlendirilme süreci olarak açıklanmıştır (Enright, 1996; McCullough, Worthington Jr, ve 

Rachal, 1997). Kendini affetme bireyin hatasıyla yüzleşerek bu durumdan uzaklaşıp olumlu 

duygular için motive olmasını ve kendine yardımcı olma isteğini içermektedir (Hall ve 

Fincham, 2005). Başkalarını affetme, incinen bireyin hata yapan bireye karşı negatif yönde 

oluşan duygu, düşünce ve davranışlarını pozitif yönde değiştirmesidir (Romero ve Mitchell, 

2008). Hall ve Fincham (2005) ise başkalarını affetmeyi, hata yapan kişiye karşı oluşan 

kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı, intikam gibi duyguları hissetmemeye çaba göstermesi olarak 

tanımlamıştır. Durumu affetme ise, bireyin kontrol edemediği deprem, sel, yangın gibi doğal 

afetleri, kazaları ve hastalık durumlarını affetmesi olarak nitelendirilmiştir. Kontrolü dışında 

gerçekleşen bu olaylar sonucunda bireylerde adaletsiz dünya ve kader yaklaşımı gibi soyut 
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temelleri suçlama eğilimi görülmektedir. Bu gibi durumlarda bireyler olaylar karşısında nötr 

veya yeniden değerlendirme yapabilmelidir (Thompson vd.,, 2005). 

Araştırmalar, kişinin yaşantısı sonucu kendisini, durumu ve bireyi affedebilmesinin psikolojik 

sağlık üzerinde olumlu etkilere sahip olduğunu göstermektedir (Bono, McCullough ve Root, 

2008; Şahin, 2013; Thompson vd., 2005; Webb, Colburn, Heisler, Call ve Chickering, 2008).  

Affetmenin insan ilişkilerindeki rolü ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, 

affetme tutumu yüksek olan üniversite öğrencilerinin daha sağlıklı ilişkiler kurabileceği 

düşünülmektedir. Bu nedenle gelecek nesillerin toplum ruh sağlığının korunması için affetme 

eğilimi üzerinde çalışılması gereken önemli bir kavram olmuştur. 

2. ÇALIŞMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin affetme puanlarının cinsiyete, ebeveyn 

tutumuna, doğum sırasına, romantik ilişki yaşayıp yaşamamasına, bu ilişkiden memnuniyet 

durumuna, sosyal destek alıp almamasına, sosyal etkinliklere katılım durumuna ve mutluluk 

durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bu 

çalışmada betimsel yöntemle yapılmış ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır.  

 2.1. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılmayı kabul eden 424’ü kadın (%64), 238’i erkek (%36) olmak üzere 

toplam 662 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubunun demografik özellikleri 

Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Demografik Özellikleri 

 

 

 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Heartland Affetme Ölçeği” 

kullanılmıştır. Araştırma grubunda yer alan üniversite öğrencilerine araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel bilgi formu ve ölçme aracı Google formlar aracılığı ile COVİD-19 Pandemi 

döneminde online olarak uygulanmıştır. 

2.2.1. Kişisel Bilgi Formu: Katılımcıların cinsiyetlerine, ebeveyn tutumlarına, doğum 

sıralarına, romantik ilişki yaşayıp yaşamamalarına, bu ilişkiden memnuniyet durumlarına, 

sosyal destek alıp almamalarına, sosyal etkinliklere katılım durumlarına ve mutluluk 

durumlarına ilişkin demografik değişkenlere ilişkin bilgilerin yer aldığı “Kişisel Bilgi Formu” 

araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. 

2.2.2. Heartland Affetme Ölçeği: Thompson ve diğerleri (2005) tarafından geliştirilen 

Türkçeye uyarlanması Bugay ve Demir (2010) tarafından yapılan ölçek 18 maddelik 7’li 

  n % 

Cinsiyet  Kadın  424 64 

Erkek 238 36 

Ebeveyn tutumu Demokratik 168 25.4 

Otoriter 89 13.4 

Koruyucu 334 50.5 

Reddedici 

İlgisiz 

Tutarsız 

11 

18 

42 

1.7 

2.7 

6.3 

Doğum Sırası En büyük çocuk 243 36.7 

Ortanca çocuk 181 27.3 

En küçük çocuk 207 31.3 

Tek çocuk 31 4.7 

Romantik İlişki Var 232 35 

Yok 430 65 

İlişki Memnuniyet  

      Durumu 

Hiç Memnun 

Değilim 

22 3.3 

Nadiren Memnunum 19 2.9 

Bazen Memnunum 41 6.2 

Sık Sık Memnunum 

Çok Memnunum 

83 

96 

12.5 

39.4 

Mutluluk Durumu 

 

 

Evet 434 65.6 

Hayır 228 34.4 

 

Sosyal Destek Evet  

Hayır 

308 

354 

46.5 

53.5 

 

Sosyal Faaliyet 

 

Hiç Katılmam 

Nadiren Katılırım 

Bazen Katılırım 

Sık Sık Katılırım 

Çok Katılırım 

21 

125 

280 

156 

80 

3.2 

18.9 

42.3 

23.6 

12.1 
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Likert tipi bir ölçektir. Ölçek “Kendini Affetme”, “Başkalarını Affetme” ve “Durumu 

Affetme” olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutların her birinde 6 madde olup 

tek başına bir ölçek olarak kullanılabilmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun güvenirliği için 

Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmış ve kendini affetme alt ölçeği için .64, başkalarını 

affetme alt ölçeği için .79 ve durumu affetmek alt ölçeği için .76 bulunmuştur. Ölçeğin tümü 

için Cronbach alfa değeri ise .81 olarak hesaplanmıştır. Bunun dışında ölçeğin alt boyutlarının 

Yerel düzeyde kullanılabilirliğini sınamak amacıyla Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi 

yapılmış ve elde edilen değerler uygun düzeyde bulunmuştur (GFI = .92, AGFI = .90, 

RMSEA = .06 ). Bu araştırma kapsamında ölçeğin cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik 

katsayısı .83olarak hesaplanmıştır.  

2.3. Verilerin Analizi 

IBM SPSS Statistics 20 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilen verilerin analizinde 

bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizi (Anova) testlerinden yararlanılmıştır. 

Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonucunda gruplar arasında ortaya çıkan farkın 

kaynağını araştırmak amacıyla post hoc test olarak Scheffe testi kullanılmıştır. Bağımsız 

değişkenler olan sosyo-demografik değişkenlerin parametrik istatistiksel işlemlere uygunluğu 

ise basıklık ve çarpıklık katsayıları ile incelenmiştir. Verilerin normal dağıldığı saptanarak 

parametrik istatistiksel işlemlerden faydalanılmıştır. Ayrıca etki büyüklüğünü saptamak için 

eta kare (η2) değerine bakılmıştır. Eta kare (η2) değeri küçük (.01), orta (.06) ve geniş (.14) 

etki büyüklüğü biçiminde yorumlanmıştır. Araştırmada hata payı üst sınırı 0.05 kabul 

edilmiştir. 

3. BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin affetme puanlarının cinsiyete, romantik ilişki olup olmamasına, 

sosyal destek alıp almamasına ve mutluluk durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı 

bağımsız gruplar için t testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet, Romantik İlişki Olup Olmaması, Sosyal Destek Alıp 

Almaması ve Mutluluk Durumuna Göre Affetme Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Affetme                                            n X̅ Ss. t p 

 

η2 

Cinsiyet Kadın 424 80.37 17.04 .827 . 002* .01 

Erkek 238 79.29 14.06    

Romantik İlişki 
Var 

Yok 

232 

430 

80.02 

79.96 

16.14 

15.99 

.046 .963 - 

Sosyal Destek Evet 

Hayır 

308 

354 

82.38 

77.89 

16.48 

15.35 

3.625 .000* 

 

    .02 

Mutluluk Durumu Evet 

Hayır 

434 

228 

  83.63 

73.01 

15.18 

15.31 

8.540 .000* .10 

*p<.05  

 

Tablo 2 incelediğinde, üniversite öğrencilerinin cinsiyetlerine göre affetme puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, kadın ve erkek üniversite öğrencilerinin 

affetme puanlarında kadın üniversite öğrencilerinin lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (t662 

=0.827, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre cinsiyet değişkeninin 

affetme puan ortalamalarına (η2 =.01) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Diğer yandan, üniversite öğrencilerinin romantik ilişki olup olmasına göre affetme 

puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, üniversite öğrencilerinin 

romantik ilişkilerinin olup olmamasına göre affetme puanlarında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır (t662 = 0.046 p>.05). 

Ayrıca üniversite öğrencilerinin sosyal destek alıp almalarına göre affetme puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, sosyal destek alan ve almayan üniversite 
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öğrencilerinin affetme puanlarında sosyal destek alanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur 

(t662 =3.625, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre sosyal destek 

değişkeninin affetme puan ortalamalarına (η2=.02) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Bunun yanı sıra, üniversite öğrencilerinin mutluluk durumuna göre affetme puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan t testi sonucunda, mutlu olan ve olmayan üniversite 

öğrencilerinin öz-şefkat puanlarında mutlu olanlar lehine anlamlı bir fark bulunmuştur 

(t662=8.540, p<.05). Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre mutluluk durumu 

değişkeninin affetme puan ortalamalarına (η2 =.10) etkisi orta düzeyde bulunmuştur. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puanlarının ebeveyn tutumuna, doğum sırasına, romantik 

ilişki memnuniyet durumuna ve sosyal etkinliklere katılım durumuna göre farklılaşıp 

farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi (ANAVO) ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3’de 

gösterilmiştir. 

 
Tablo 3. Üniversite Öğrencilerinin Affetme Puanlarına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

Sonuçları  

Affetme 
   

n 

 

X̅ 

 

Ss. F p 

Anlamlı 

Fark 

 

η2 

Ebeveyn  Demokratik 168 81.36 15.62 .683 .636        - - 

Tutumu Otoriter 89 78.12 15.07     

 Koruyucu   334 79.85 16.26     

 Reddedici 11 81.00 15.76     

 
İlgisiz 

Tutarsız 

18 

42 

76.55 

80.69 

18.72 

16.96 

    

Doğum 

Sırası 

En Büyük Çocuk 243 79.04 15.52 2.311 .075       - - 

 Ortanca Çocuk 181 82.56 16.38     

 En Küçük Çocuk 207 78.72 15.45     

 Tek Çocuk 31 80.74 20.26     

         

Romantik  Hiç Memnun Değilim 22 74.09 18.96 3.406 .010 ÇM> HMD, .05 

İlişki  

Memnuniyet 

Nadiren Memnunum 

Bazen Memnunum 

19 

41 

72.89 

74.92 

9.36 

14.06 

  NM, BM,  

SSM, ÇM 

 

 
Sık Sık Memnunum 

Çok Memnunum 

83 

96 

78.87 

82.88 

16.10 

16.20 

    

             

Sosyal 

Etkinlik 

Hiç Katılmam 

Nadiren Katılırım 

Bazen Katılırım 

Sık Sık Katılırım 

Daima Katılırım 

21 

125 

280 

156 

80 

70.98 

74.36 

80.40 

82.42 

84.92 

14.36 

13.43 

16.09 

15.88 

17.23 

8.777 0.00  Daima 

Katılırım>Sık 

Sık Katılırım, 

Bazen 

Katılırım, 

Nadiren 

Katılırım, 

Hiç 

Katılmam 

.05 

                          *p<.05  

 

Tablo 3 incelendiğinde, üniversite öğrencilerinin ebeveyn tutumu ve doğum sırasına göre 

affetme puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonucunda, üniversite öğrencilerinin affetme puanlarında anlamlı bir fark bulunmamıştır (F662 

=0.683, p>.05, F662=2.311, p>.05).  

Ancak üniversite öğrencilerinin romantik ilişki memnuniyetine göre affetme puanlarının 

karşılaştırmasına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, üniversite 

öğrencilerinin romantik ilişki memnuniyetine göre affetme puanlarında anlamlı bir fark 
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bulunmuştur (F662 = 3.406, p<.01). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını araştırmak amacıyla 

yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; romantik ilişkisinden çok memnun olan üniversite 

öğrencilerinin affetme puanları lehine anlamlı sonuçlar elde edildiği ve memnuniyet puanları 

arttıkça affetme düzeylerinin de arttığı görülmüştür. Buna ek olarak, elde edilen eta kare 

değerlerine göre romantik ilişki memnuniyeti değişkeninin affetme puan ortalamalarına (η2 = 

.05) etkisi küçük düzeyde bulunmuştur. 

Benzer biçimde, üniversite öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılım durumuna göre affetme 

puanlarının karşılaştırmasına ilişkin yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, 

üniversite öğrencilerinin sosyal etkinliklere katılım durumuna göre affetme puanlarında 

anlamlı bir fark bulunmuştur (F662 =8.777, p<.01). Ortaya çıkan bu farkın kaynağını 

araştırmak amacıyla yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre; sosyal etkinliklere daima katılım 

gösteren üniversite öğrencilerinin affetme düzeylerinin sosyal etkinliklere daha az katılan 

üniversite öğrencilerin affetme düzeylerine göre anlamlı fark gösterdiği ve daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Buna ek olarak, elde edilen eta kare değerlerine göre sosyal etkinliklere 

katılım durumu değişkeninin affetme puan ortalamalarına (η2 = .05) etkisi küçük düzeyde 

bulunmuştur. 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin affetme puanları açısından cinsiyete, sosyal 

destek alıp almamasına, etkinliklere katılım durumuna, mutluluk durumuna ve romantik 

ilişkiden memnuniyet durumuna göre anlamlı bir fark bulunduğu ebeveyn tutumu, doğum 

sırası ve romantik ilişkilerinin olup olmamasına göre anlamlı bir fark bulunmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından cinsiyete göre kadın üniversite 

öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu bulgusu 

alanyazındaki araştırmaları (Lawler-Row ve Piferi, 2006; Neff ve Pommier, 2013; Orathinkal, 

Vansteenwegen ve Burggraeve, 2008) destekler niteliktedir. Root ve Exline’a (2011) göre 

cinsiyete göre affetme düzeyindeki farklılıklar kadın ve erkeklerin affetme hakkında düşünme 

şekillerinin farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırma bulgularının bu yönde 

çıkmasının sebebi toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı kadın ve erkek üniversite 

öğrencilerine ilişkin kalıplardan kaynaklanabilir. Örneğin, çocuk bakımı gibi rollerin daha çok 

kadınlara yüklendiği geleneksel toplumlarda kadınların daha naif, itaatkâr ve şefkatli olacağı 

algısı ile affetme düzeyinin kadınlarda daha yüksek olması beklenmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından ebeveyn tutumuna göre anlamlı 

bir farklılaşma olmadığı belirlenmiştir. Şahin’in (2013) çalışmasında elde ettiği bulgular 

araştırmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir. Benzer biçimde üniversite öğrencilerinin 

affetme puan ortalamaları açısından doğum sırasına göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı 

belirlenmiştir. Araştırmanın bu bulgusu alanyazındaki Çakır’ın (2019) araştırma sonuçlarını 

destekler niteliktedir. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından sosyal destek alıp almamasına 

göre sosyal destek alan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına paralel olarak Worthington ve Scherer (2004) tarafından yapılan 

çalışmada affetmenin sosyal desteği geliştiren bir kavram olduğu vurgulanmıştır. Webb, 

Hirsch, Visser ve Brewer (2013) yaptığı araştırmada ise affetme ile sağlık arasındaki ilişkiye 

sosyal desteğin aracılık rolü olduğu bulunmuştur. Bireyin affetme düzeyi yükseldikçe 

çevresinden daha çok sosyal destek alabilmekte (Toussaint ve Webb, 2005), sosyal 

ilişkilerinde daha uyumlu davranabilmektedir (Wai ve Yip, 2009). 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından mutluluk durumuna göre mutlu 

olan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın bu 

bulgusu alanyazındaki araştırmaları (Asıcı, 2013; Chan, 2013; Shanafelt vd., 2005; Maltby, 

Day ve Barber, 2005) destekler niteliktedir. Worthington’un (1998) ortaya koyduğu affetme 
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piramit modelinde insanların kişilerarası ilişkilerinde karşısındaki bireyi affedebilmesinin 

onların mutluluk düzeyleri ve iyilik halleri ile ilişkili olabileceğini ifade etmiştir. Maltby, 

Macaskill ve Day’a  (2001) göre mutluluk durumu yükseldikçe bireylerin affetme 

düzeylerinin yükseldiği, affeden bireylerin ise kendini daha mutlu hissettiği ortaya konmuştur. 

Chan (2013) yaptığı çalışmada ise mutluluğun affetmenin önemli bir yordayıcısı olduğunu, 

mutluluğun affetme düzeyinde etkili olduğunu ve affeden bireylerin mutluluk düzeylerinin 

yükseldiğini belirtilmiştir. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından sosyal etkinliklere katılım 

durumuna göre sosyal etkinliklere daha çok katılan öğrenciler lehine anlamlı bir farklılaşma 

olduğu tespit edilmiştir. Harris’e (2009) göre affetme kişinin sadece kendisi için yaptığı bir 

eylem olup olaydan önceki yaşamını, huzurunu ve canlılığını geri kazanması olarak 

nitelendirilir. Bireyin bu süreçte sosyal etkinliklere katılması, kendini yalnızlaştırmadan 

sosyal ilişkilerini canlı tutabilmesinin intikam gibi negatif duygu ve düşüncelerden pozitif 

duygu ve düşüncelere geçişinde rol oynadığı söylenebilir. 

Üniversite öğrencilerinin affetme puan ortalamaları açısından romantik ilişki memnuniyeti 

durumuna göre anlamlı bir farklılaşma olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada romantik ilişki 

durumuna göre farklılaşma olmadığı bulgusu alanyazındaki Boldaz-Telli’nin (2019) araştırma 

sonuçlarını destekler niteliktedir. Buna ek olarak üniversite öğrencilerinin affetmekte en 

zorlandığı kişilerin romantik ilişkilerindeki kişiler olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur 

(Carmody ve Gordon, 2011; Younger, Piferi, Jobe ve Lawler, 2004). 

Bu sonuçlardan hareketle affetmeye yönelik farklı araştırma modelleri kurulabilir ve affetme 

tutumunu geliştirmek için bireye ve ebeveynlere yönelik eğitim programları, psiko-eğitsel 

çalışmalar yapılabilir. Ayrıca yapılan çalışma sadece Mersin Üniversitesi öğrencileri üzerinde 

gerçekleştirilmiştir. Yeni yapılacak çalışmaların farklı üniversiteler, farklı yaş grupları ve 

farklı çalışma grupları üzerinde uygulanabilir ve affetme üzerine deneysel çalışmalar 

yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu derleme çalışmasında Adler yaklaşımı üzerinden özellikle uygulamada önemli noktalara 

değinilmesi planlanmıştır.Covid-19 nedeniyle yaşanan pandemi dönemi ruh sağlığı 

hizmetlerini de etkilemiştir. Online sağlık hizmetleri başlangıçta bazı ruh sağlığı 

profesyonelleri ve bazı danışanlar tarafından direnç ve endişeyle karşılansa da, COVID-19 

salgını sırasında oldukça yaralı olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Terapistlerin 

online sağlık hizmetleri sunum sistemlerini kullanması, zorunlu ve gönüllü sosyal 

kısıtlamaların ortasında kimi sağlık hizmetlerinin devam edebilmesine olanak tanımıştır. 

Video tabanlı online sağlık hizmetleri hızla büyümüş ve birden fazla ruh sağlığı disiplinini 

kapsar hale gelmiştir (Akreditasyon ve Eğitim Merkezi, 2021a, 2021b). 

Aslında, online sağlık hizmetleri COVID-19 pandemisinden önce hızla büyüyen bir hizmetti 

(Sertifikalı Danışmanlar için Ulusal Kurul, 2021). Günümüzde de büyümeye ve gelişmeye 

devam etmektedir. Online psikolojik sağlık hizmetlerinin kullanımına ilişkin araştırmalar 

oldukça umut vericidir; araştırmacılar online ruh sağlığı hizmetlerinin belirli durumlarda "yüz 

yüze" hizmetlerden bile daha üstün olabileceğini öne sürmüşlerdir (Amerikan Çocuk ve Ergen 

Psikiyatrisi Akademisi, 2017). Amerika’da Akreditasyon ve Eğitim Merkezi, profesyoneller 

için bilgi veren ve güvenilirliklerini artıran bir online sağlık yeterlilik belgesi geliştirmiştir 

(Sertifikalı Danışmanlar için Ulusal Kurul, 2021).  Bu yeterlilik belgesi online sağlık hizmeti 

sağlayıcısı,  ulusal sertifikalı danışmanlar (NCC'ler) veya lisanslı zihinsel ve davranışsal 

sağlık uzmanları için tasarlanmıştır ve şu temel alanlara odaklanır: online sağlığa profesyonel 

oryantasyon; danışan-uygulayıcı protokolü; açılma ve bilgilendirilmiş onam; teknoloji; 

profesyonel, yasal ve etik hususlar ve uyum standartları; ve kriz yönetimi (Akreditasyon ve 

Eğitim Merkezi, 2021a, 2021b). Yeterlilik belgesi almak için gereken eğitim, güvenli ve etkili 

bir şekilde uygulama yapmak için gerekli bilgi ve becerilere odaklanır. Yeterlilik belgesi 

online sağlık hizmetlerini uygulayan terapistler için zorunlu olmasa da, bu tür bir eğitim 

klinisyenlerin yetkinliğini artırabilir; bu da online sağlık hizmetleri alan danışanların 

güvenliğini artırabilir. Amerikan Danışmanlık Derneği (2021), online sağlık hizmetlerini 

kullanan klinisyenlerin doğru uygulama konusunda eğitim ve öğretim almaları ve ilgili etik 

kurallara aşina olmaları gerektiğini de kabul etmiştir. 

Pandemi döneminde online sağlık hizmetleri bağlamında hak ettiği ilgiyi gören alanlardan biri 

de online sağlık danışmanlığının çocuk ve ergen danışanlarla uygulanmasıdır. Çocuk ve 

ergenlerle online  sağlık hizmetlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için Van Dyk ve 

ark. (2020), terapistin çalışma alanındaki kameranın görüş alanındaki potansiyel dikkat 

dağıtıcı unsurları en aza indirmek, bakıcıları danışanın seansta olacağı odadaki dikkat dağıtıcı 

unsurları en aza indirmeye teşvik etmek, genç danışanlar için daha az resmi bir oda düzeni 

(bir masanın karşısı dışında) kullanmak, danışanın terapistin yüz ifadelerini görebilmesi için 

videonun yeterince yakınlaştırılmasını sağlamak gibi pek çok öneride bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, oyun, terapi, Adler 
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ABSTRACT 

In this review study, it is planned to touch on important points in practice, especially through 

the Adler approach. 

The pandemic period due to Covid-19 has also affected mental health services. Although 

online health services were initially met with resistance and anxiety by some mental health 

professionals and some clients, scientific studies have proven to be quite beneficial during the 

COVID-19 outbreak. The use of online health care delivery systems by therapists has allowed 

some health services to continue amid mandatory and voluntary social restrictions. Video-

based online healthcare services have grown rapidly and spanned multiple mental health 

disciplines (Center for Accreditation and Education, 2021a, 2021b). 

In fact, online healthcare was a rapidly growing service before the COVID-19 pandemic 

(National Board for Certified Counselors, 2021). It continues to grow and develop today. 

Research on the use of online psychological health services is very promising; Researchers 

have suggested that online mental health services may even be superior to "face-to-face" 

services in certain situations (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2017). 

The Center for Accreditation and Education in America has developed an online health 

qualification document for professionals that provides information and increases their 

credibility (National Board for Certified Counselors, 2021). 

This qualification is designed for the online healthcare provider, nationally certified 

counselors (NCCs), or licensed mental and behavioral health professionals and focuses on the 

following key areas: professional orientation to online health; client-practitioner protocol; 

disclosure and informed consent; technology; professional, legal and ethical considerations 

and compliance standards; and crisis management (Center for Accreditation and Training, 

2021a, 2021b). The training required to obtain certification focuses on the knowledge and 

skills necessary to practice safely and effectively. While credentialing is not mandatory for 

therapists practicing online health services, such training can increase clinicians' competence; 

this can increase the safety of clients receiving online health services. The American 

Counseling Association (2021) also accepted that clinicians using online health services 

should receive education and training on correct practice and be familiar with the relevant 

ethical rules. One of the areas that receives the attention it deserves in the context of online 

health services during the pandemic period is the application of online health counseling with 

child and adolescent clients. To maximize the effectiveness of online health services with 

children and adolescents, Van Dyk et al. (2020) minimizing potential distractions in the 

camera's field of view in the therapist's workspace, encouraging caregivers to minimize 

distractions in the room where the client will be in the session, using a less formal room 

layout (other than in front of a desk) for young clients, made many suggestions, such as 

ensuring that the video was zoomed in enough so that the therapist could see facial 

expressions. 

Keywords: Covid-19, game, therapy, Adler 
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ABSTRACT 

Medicinal plants are plants that all or part of it, fresh or processed, is used to diagnose, treat, 

prevent and maintain the health of the human, animal and other plants. The use of medicinal 

plants for healing has coincided with the history of human life. Viruses are a factor in the 

development and spread of disease in humans and animals. So far, antiviral agents for herbs 

have been proven, but there are unknown facts and formulas about herbs. The use of 

medicinal plants, like the use of any other product, is affected by various factors. The aim of 

this study was to investigate which variables affect the consumer's purchase intention and the 

effect of factors such as product characteristics, consumer attitudes, predicted emotions, 

perceived risk, mental norm and health awareness of the case. Has been reviewed. SPSS and 

Smart PLS software were used to analyze the data. The statistical sample is the consumers of 

medicinal plants. The results showed that brand attitude did not have a significant effect on 

the intention of consumers to buy medicinal plants, but other research hypotheses were 

accepted with a high level of significance. This means that variables such as health awareness, 

predicted emotions, perceived risk, nutritional characteristics, attitudes toward consumption 

and mental norms have a significant effect on the intention of consumers to buy medicinal 

plants. 

Keywords: Purchase intention, Medicinal plants, Attitude, Perceived risk 
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ÖZET 

Geleneksel olarak kaynak bulma stratejileri, şirketlerin bir ürünü yapmanın veya satın 

almanın daha uygun maliyetli olup olmadığını değerlendirdiği bir "yap ya da satın al" 

süreciyle çözülür. Yaptığımız çalışmada kaynak bulma aşamalarına yönelik altı alternatif 

çözümü; 1.Yap, 2.Ortak ol, 3.Sözleşme yap, 4. Dış kaynak kullan, 5.Lisans al veya 

6.Satın al/yatırım yap. Bu alternatiflerin her birinin belirli yönleri, artıları veya eksileri 

değerlendirmesi gereken belirli yararları veya riskleri olacaktır. 

Bir kaynak bulma kararının belirlenmesinde, etkili bir işbirliği esastır. Mühendislik, tedarik 

zinciri, üretim, kalite ve iş geliştirmeden çeşitli rolleri içeren fonksiyonlar arası bir komitenin 

geliştirilmesi, ileriye dönük stratejik bir yaklaşım sağlayacaktır. Bu komite, şirketin yatırım 

stratejilerine dayalı kararlar alacak ve teknolojilerin hem iç hem de dış üretim tesislerinin 

yetenek ve kapasitesini nasıl ele aldığı konusunda bilgi sağlamaya yardımcı olacaktır. 

Etkili bir kaynak bulma kararının nihai amacı, yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için 

bir şirketin, dahili araştırma ve geliştirme fonları ile ortaklarınınkileri dengelemektir. Şirketler 

ortaklarına şeffaflık sağladığında, tercih edilen fiyattan pazara daha hızlı bir çözüm sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Stratejik Kaynak Yönetimi, Havacılık ve Savunma 

sektörü, Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik Yönetimi 

 

 

ABSTRACT 

Traditionally sourcing strategies are resolved by a “make or buy” process where companies 

evaluate if it is more cost effective to make or buy a product. presentation will explain the six 

alternative solutions to a sourcing decision; make, partner, contract, outsource, license or 

acquire/invest . Each of these alternatives will have specific benefits or risks that a given team 

must assess. 

An effective committee is essential in determining a sourcing decision. The development of a 

cross functional committee including various roles from engineering, supply chain, 

manufacturing, quality and business development will enable a forward looking strategic 

approach. This committee will make decisions based on company investment strategies and 

help to inform how technologies address capability and capacity of both internal and external 

manufacturing sites. 

The ultimate objective of an effective sourcing decision is to balance a company’s internal 

research & development funds and those of its partners to maximize its return on investment 

(ROI). When companies provide transparency to their partners, it enables a faster time to 

market solution at the preferred price. 

GELİŞEN HAVACILIK VE SAVUNMA ENDÜSTRİSİNDE STRATEJİK TEDARİK 

VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 

STRATEGIC SOURCING AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT WITHIN AN 

EVOLVING AEROSPACE & DEFENSE INDUSTRY 
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Giriş 

Devlet ihaleleri kapsamındaki ana yükleniciler, nihai son müşteriye en düşük toplam maliyeti 

ve teknik riski sağlamak için gerekli olduğu şekilde alt sözleşmelerin planlanması, 

yerleştirilmesi ve idaresi dahil olmak üzere sözleşme performansını yönetmekten sorumludur. 

Ana yüklenicinin, işi kendi bünyesinde mi yoksa taşeronlukla mı tamamlayacağına karar 

verme çabasını, hükümetler çeşitli kanun ve destekler kapsamında bir ortağa doğru bir şekilde 

iletmek için, ana yüklenicinin bir "yap-satın al" programı sürdürmesi gerekir. 

Geçmişte, yap-satın al programının yürütülmesi, Ana Yükleniciler için daha az karmaşıktı 

çünkü Savunma Sanayi Tedarik Üssü'nde müşteri Gereksinimlerini karşılayabilecek hem 

teknik yetenekler hem de mevcut kapasite açısından açık liderler vardı. Küresel Tedarik 

Zincirindeki stratejik teknoloji üreticileri üzerinde devam eden baskılar ve müşteri 

gereksinimleri daha agresif programları ve artan teknik karmaşıklığı içerecek şekilde 

geliştikçe, sektör liderleri arasında daha etkili Yap-Satın Al stratejilerine olan ihtiyaç 

yaygınlaşmakta. Artık kesinlikle, sözleşmeden doğan bir gereklilik olarak görülmemekte, 

ancak endüstri liderlerinin, temel ürün veya hizmetleri yapmanın veya satın almanın daha 

uygun maliyetli olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesine olanak tanıyan stratejik 

bir işlev olarak görülmekte. Bir Yap/Satın Al programına, ‘tipik yap ve/veya satın al 

sınıflandırmasına alternatif çözümler keşfetmeyi yap, ortak ol, dış kaynak kullan, sözleşme 

yap, lisans al veya satın al/yatırım yap’ yeni bir yaklaşımdır. Taşeronluk için kapsamlı bir 

seçenek listesi olmasa da her alternatif, bir kuruluşun değerlendirmesi gereken belirli faydalar 

veya riskler sağlar. 

 

 
 

 

Bir yap-satın al stratejisinin nihai hedefi; bir Müşterinin istediği program dahilinde en iyi 

teknik ürünü en düşük maliyetle sağlamaktır. Optimum iş sonuçlarına ulaşmak için, 

mühendislik, tedarik zinciri, imalat, kalite ve iş geliştirme ekiplerinden temsilcileri içeren 
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işlevler arası bir yap-satın al komitesi gereklidir. İş stratejisi, komitedeki deneyim çeşitliliği, 

kuruluşun yatırım stratejileriyle uyumlu tavsiyelerde bulunabilir ve teknolojilerin iç ve dış 

üretim tesislerindeki yetenek ve kapasite boşluklarını nasıl giderebileceği konusunda bilgi 

sağlamaya yardımcı olabilir. Yap/satın al komitesi, şirketi konumlandırmak için sağlanan 

bilgilerle en iyi kararları vermek üzere kuruluş genelindeki bilgileri toplama yetkisine sahip 

olacaktır. 

Etkili bir Yap-Satın Al Süreci, tüm ürünlerin nasıl tedarik edilmesi gerektiğine dair bir 

diktatörlük olarak değil, daha düşük seviyelere itilen kararlara karşı daha yüksek gözetim 

gerektiren bir strateji olarak düşünülmelidir. Bu komite, dahili yatırım, gelecekteki teknoloji 

pazarları, insan gücü planlaması vb. kararları almaktan sorumlu değildir, ancak bu çabalar bir 

araya getirildiğinde işin etkisini anlamak için bu ekiplerden gelen bilgilerin bir araya 

getirilmesinden oluşur. Bu gerçekleştiğinde, belirlenen teknoloji dahilinde ileriye dönük yol 

için en iyi tavsiyeyi sağlayabilirler. Pek çok şirketin sürdürmesi gereken çok çeşitli 

teknolojiler göz önüne alındığında, komite hangi teknoloji alanlarının "Stratejik" ve 

"Yönlendirilmiş" olarak kabul edildiğini belirlemelidir. Aşağıdaki Şekil 1'de atıfta 

bulunulduğu gibi, süreç birden çok karar verme ve inceleme kriterini içerir, ancak öncelikle 

"Stratejik" veya "Yönlendirilmiş" teknolojilerin veya hizmetlerin ne olduğunu tanımlamak 

kritik öneme sahiptir: 

• Stratejik teknolojiler, kuruluşa önemli rekabet avantajı sağlar. Ticari büyüme 

fırsatları, önemli dahili yatırım gerektirebilir ve gelecekteki sistem mimarilerine uyum 

sağlayabilir. Bazı şirket içi teknolojiler eskimekte olabileceğinden ve tedarik 

zincirinde daha kolay bulunabileceğinden, süreç mevcut durumda işin özü olan tüm 

teknolojilerin stratejik olmasını gerektirmez.  

• Klavuzlu teknolojiler, müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak için en iyi maliyet veya 

programla satın alınabilen bilinen tedarik kaynaklarıdır. Sürdürmek için aynı düzeyde 

liderlik gözetimi veya yatırımı gerektirmezler ve kuruluş, bu teknoloji alanlarındaki 

konu uzmanlarının belgelenmiş rehberliği ile daha düşük seviyelerde alınacak kaynak 

bulma kararlarını güçlendirmelidir. 

 

 
 

Şekil  - Make-Buy Sourcing Decision Process 

 

 

Stratejik teknolojiler komite tarafından belirlendikten sonra, bu teknolojilerle ilerlemeyi teklif 

ederken kuruluşun geri kalanının izlemesi için önerilen yap-satın al stratejisini belirlemelidir. 

Bir "satın almanın" neleri kapsadığının dökümünü daha iyi anlamak, sürecin bu aşaması için 

çok önemlidir, çünkü bir yapım, işi yapan dahili bir ekibin basit bir şekilde anlaşılmasıdır, 
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ancak satın alma, ortaklıklardan ve işin sözleşmeye alınmasından, satın alma veya yatırıma 

kadar değişebilir. Satın alma teknolojilerinin sınıflandırılmasının daha iyi anlaşılması 

aşağıdaki gibidir:  

 

1.Yapım: Ana yüklenici veya bağlı kuruluşları, yan kuruluşları veya bölümleri tarafından 

üretilecek kalem veya iş eforu. Önemli iç yatırım alanları olan ve önemli şirket fikri 

mülkiyetini içeren teknolojiler veya hizmetler için komite tarafından belirlenir. 

 

2. İş Ortağı: Teknolojiyi geliştirmek için ortak yatırım yaparak teknoloji olgunlaştırması, 

geliştirmesi ve son müşteriye teslimi konularında dış taraflarla işbirliği yapılması. 

 

3. Dış Kaynak Kullan: Alt yüklenici veya bağlı kuruluşları, yan kuruluşları veya bölümleri 

tarafından üretilecek ve bu ekipleri yatırımlarıyla kendi yollarını inşa etmeleri için 

güçlendirecek kalem veya iş çabası. 

 

4. Sözleşme: Alt yüklenici veya bağlı kuruluşları, yan kuruluşları veya bölümleri tarafından 

üretilecek ve bu ekiplerin onu sizin tarzınıza göre inşa etmesini gerektirecek öğe veya iş 

çabası. 

 

5. Lisans: Dış ortağın fikri mülkiyetinden veya ana yüklenici tarafından ödeme karşılığında 

dış ortağın kullanım  

izniyle üretilecek ürünlerden yararlanan öğe veya çalışma çabası. Veya ana yüklenicinin fikri 

mülkiyetinden yararlanan kalem veya iş gücü veya ödeme karşılığında ana yüklenicinin 

kullanım izni ile harici tarafça üretilecek ürünler. 

 

 
 

6. Satın Al veya Yatırım Yap: Ana yüklenici, teknoloji veya her iki kuruluşun da uzun 

vadeli stratejik iş planlarıyla uyumludur. Yatırım, her iki taraf için önceden müzakere edilmiş 

faydalarla sonuçlanabilir. 
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Artı ve eksilerinin belirtilmesi 

Etkili bir kaynak kullanımı sınıflandırmasının nihai amacı, karşılıklı yatırım getirisini en üst 

düzeye çıkarmak için bir şirketin dahili araştırma ve geliştirme fonları ile ortaklarınınkileri 

dengelemektir. Bir ürünün veya alıcının hangi teknoloji sınıflandırmasına girebileceği her 

zaman net değildir, ancak her bir seçimle ilişkili yararları ve riskleri tanımak ve hangi 

teknolojilerin işinizi geleceğe taşıyacağını veya işinizi sürdüreceğini anlamak mevcut pazar 

payı için önemlidir. 

Bir ortaklık sınıflandırması ve işbirliği, şirketlerin ilişkilerine daha şeffaf ve entelektüel olarak 

yatırım yapmalarına olanak tanıyarak, tercih edilen fiyata daha hızlı pazar çözümü sağlar. 

Bununla birlikte, artan ilişki, diğer potansiyel ortaklarla olan bağlılığı sınırlandırırken, daha 

fazla ilk iç kaynakları ve önemli fikri mülkiyet haklarını kaybetme riskini içerebilir. (Kenton 

2020) Bu riski azaltmak için, karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklık için her iki kuruluş arasında 

uyum olduğundan emin olmak için ortaklık yapısı görüşmelerine veya stratejisine girmeden 

önce herhangi bir potansiyel ortağı kapsamlı bir şekilde değerlendirmek önemlidir. 

 

 

 
 

Şekil 2 - Make-Buy Technology Classification Strategies 

 

Stratejik teknolojiler, yıkıcı gelişmeler ve değişen müşteri gereksinimleri ile değişime tabi 

olduğundan, Komite, kuruluş genelinde alaka düzeyini korumak için belirlenen teknoloji 

sınıflandırmalarını ve Satın Alma Stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmelidir. 

 

Kaynak bulma, biraz dar anlamda “arz kaynakları bulmak, arzda sürekliliği garanti etmek, 

alternatif tedarik kaynakları sağlamak, tedarik edilebilir kaynaklar hakkında bilgi toplamak” 

olarak görülür. Kaynak bulmanın daha geniş bir tanımı, onu “tedarikçilerin seçimi, tedarikçi 

sözleşmelerinin tasarımı, ürün tasarımı işbirliği, malzeme tedariki ve tedarikçi performansının 

değerlendirilmesi dahil olmak üzere mal ve hizmet satın almak için gereken tüm iş süreçleri 

seti” olarak görür. Kaynak bulma, üretim girdisi için bir kaynak bulma ve ardından yönetme 

sürecidir. 
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Tedarik zinciri yönetimi , son müşterilerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmet paketlerinin nihai 

olarak sağlanmasında yer alan birbirine bağlı işletmeler ağının yönetimidir. Tedarik Zinciri 

Yönetimi, hammaddelerin, yarı mamul envanterinin ve bitmiş ürünlerin başlangıç noktasından 

tüketim noktasına kadar tüm hareketini ve depolanmasını kapsar. 

Stratejik Kaynak Kullanımı 

Stratejik kaynak bulma, en iyi tedarikçileri bulma ve bu tedarikçi ilişkilerini bir kuruluş için 

değeri en üst düzeye çıkarmak için kullanma sürecidir. Bilseler de bilmeseler de her 

kuruluşun yürürlükte olan bir kaynak bulma programı vardır. 

Stratejik kaynak bulma, "tedarik pazarlarının proaktif ve planlı analizi ve önceden belirlenmiş 

ve üzerinde anlaşmaya varılmış iş ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler sunmak amacıyla 

tedarikçilerin seçimi yoluyla pazarlardan iş ihtiyaçlarının karşılanması" olarak özetlenebilir. 

 

Araştırma alanındaki durum (Tedarik Zinciri Yönetimi hakkında araştırma ) : 

 

Tedarik zinciri yönetimi araçları, eğilimleri ve girişimleri, kuruluşlar müşteriler ve 

tedarikçilerle olan ilişkilerden daha fazla değer elde etmek için çabalarken hızla gelişti. 

Çeşitlilik tedarikçilerinin tedarik zincirlerine dahil edilmesini etkileyen bazı yeni eğilimler 

şunları içerir: 

• Stratejik kaynak kullanımı,  

• Teknolojideki gelişmeler,  

• E-satın alma, e-satın alma stratejik ortaklıkları ve ittifakları. 

  

Dış kaynak sağlama fırsatları için değerlendirildiğinde, kaynak bulma stratejileri, çeşitlilik 

tedarikçilerinin dış kaynak sağlanan hizmet rolleri için dikkate alınmasını sağlayacak bir 

süreci içermelidir. 

 

 

 
 

Stratejik kaynak bulma adımları 
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Halihazırda yapılmış olan araştırmaya göre, Stratejik Kaynak Belirleme aşağıdaki gibi birkaç 

adıma indirgenebilir: 

 Müşteri ve iş ihtiyaçlarının değerlendirilmesi. 

 Bir şirketin cari harcamalarının değerlendirilmesi (ne, nereden alınır?) 

 Tedarik piyasasının değerlendirilmesi (kim, neyi sunuyor)? 

 Bir kaynak bulma stratejisinin geliştirilmesi (riski ve maliyetleri en aza indirirken 

neyi, nereden satın alınır) 

 Uygun tedarikçilerin belirlenmesi 

 Tedarikçilerle müzakere (ürünler, fiyatlar, katma değerli hizmetler, şartlar vb.) 

 Yeni tedarik yapısının uygulanması 

 Sonuçların izlenmesi ve değerlendirmenin yeniden başlatılması (sürekli döngü) 

Stratejik Tedarik Alternatifleri: 

Stratejik Tedarik, bizim görüşümüze gelmeden önce, kullanılan başka kaynak bulma 

yöntemleri de vardır. İlki, reaktif kaynak kullanımı olarak adlandırılır. Hiçbir proaktif kaynak 

bulma stratejisinin uygulanmadığı bir satın alma yaklaşımı olarak reaktif kaynak kullanımı ve 

bu nedenle satın alma ve tedarik yönetimi işlevinin tamamen reaktif bir rolünün olması, 

işletmeden gelen taleplere veya diğer beklenmeyen gereksinimlere yanıt verilmesi.  

Satın alma ve tedarik yönetimi profesyonellerinin, mümkün olan her yerde bu kaynak sağlama 

yönteminden uzaklaşması daha iyidir. Bununla birlikte, bazı kuruluşlar hala tamamen, ortaya 

çıktıkları anda bireysel ihtiyaçlara yanıt veren beklenmedik talepler temelinde faaliyet 

göstermektedir. Bu yanıt profesyonel olabilir, ancak alıcı davranışı işlemsel, düşük seviyeli ve 

satın alma ve tedarik yönetimi mesleğini mutlaka geliştirmeyecek veya teşvik etmeyecektir. 

Diğeri Taktik Kaynak Kullanımı olarak adlandırılır. Taktik kaynak kullanımı, önceden 

planlanamayan ancak stratejik kaynak sağlama çerçevesinde sağlanan iş gereksinimlerini 

kapsadığı için bir dereceye kadar reaktiftir. Bununla birlikte, proaktif olarak yönetilir ve bu 

nedenle satın alma ve tedarik yönetimi stratejisi dahilinde onu yönetmek için kaynaklar ve 

süreçler ayrılır. Yukarıdakilere rağmen, tüm kuruluşların satın alma ve tedarik yönetimi 

profesyonellerinin edinmesi ve stratejik kaynak bulma stratejisine dahil etmesi gereken 

sermaye yatırım planları olduğundan, plansız veya beklenmedik sermaye harcaması 

olmamalıdır. 

Stratejik Kaynak Kullanımının Avantajı : 

Stratejik kaynak bulma, imalat firmaları için özel bir öneme sahiptir. İlk olarak, bu firmalar 

gelirlerinin daha büyük bir bölümünü diğerlerinden daha fazla satın almada kullanırlar. Bazen 

şirket bütçelerinin %75 kadarı, ürünlerini oluşturmak için gerekli olan hammaddelerin ve 

diğer mal/hizmetlerin satın alınmasına ayrılır. Diğer bir neden de çoğu üreticide, üreticilerin 

herhangi bir süre vazgeçemeyecekleri bazı ürünler olmasıdır. 

Bu iki nedenden dolayı, üreticiler stratejik kaynak kullanımından yararlanabilirler. Bunun bir 

yararı, işletmenin kilit tedarikçilerle istikrarlı bir ilişki kurarak, hem darboğaz kalemleri hem 

de diğer gerekli mallar için düzenli bir arza sahip olmalarını sağlayabilmesidir. Ek olarak, 

tedarikçi ile müzakere ederek ve bir satın alma düzenlemesini sonuçlandırarak, şirket bu 

ürünler için daha düşük bir fiyat sağlayabilir çünkü satıcı, ürünleri için bir alıcı olduğundan 

emin olur. 

Stratejik bir kaynak bulma yaklaşımı kullanmanın sayısız faydası vardır. Satın alma 

koşullarının iyileştirilmesi ve satın alma verimliliğinin artırılması olmak üzere her iki ana 

satın alma hedefine de hitap ederler. Stratejik kaynak kullanımı ayrıca, satın alınan mal ve 

hizmetlerin maliyetini düşürerek önemli nihai faydalar sağlar. Stratejik kaynak bulma aynı 

zamanda şunları da yapabilir: 

1) Katılan satıcıların listesini genişletmek 

2) Artan rekabet 

3) Azalan çevrim süresi 
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4) Tedarik fonksiyonunun verimliliğinin arttırılması 

5) Yatırım getirisini artırma 

6)Piyasa fiyatı verilerinin toplanması 

 

 
 

 

Sonuç ve öneriler 

 

Araştırmamızın Amacı 

Stratejik Kaynak Kullanımı nispeten yenidir. Bazı belirli sorunları etkili bir şekilde 

çözebildiği için bu yöntemi sunuyoruz. Sorunlar esas olarak şirketler ve satıcıları arasındaki 

ilişki ile ilgilidir: 

 İlk olarak, kalıcı satıcı ilişkileri kurulmamıştır. Çoğu işletme, tedarikçileri neredeyse 

yalnızca fiyata göre seçer ve yalnızca birkaçı, seçtikleri satıcıların geçmişini 

derinlemesine incelemek için zaman ayırır. Uzun vadede, hemen hemen her satın alma 

için teklif talebi (RFP) sürecinden geçmek, olması gerekenden daha fazla zaman alıcı 

ve pahalıdır. 

 İkinci olarak, tedarikçilerin alıcılarına karşı gerçek bir sadakati yoktur çünkü 

alıcılarının kendilerine karşı bir sadakati olmadığının farkındadırlar ve alıcının 

endüstrisinin ayrıntılarını anlamak için zaman ayırmaya istekli değildirler. 

 Üçüncüsü, istikrarsız ilişki savunmasızdır. Piyasada bir şey olursa, ortaklığın kopması 

çok muhtemeldir. Böylece şirket arzını kaybeder ve satıcının alıcısı olmaz. Bir 

“kaybet-kaybet” durumu olduğu ortaya çıkmakta. 

 Yanlış ürünleri, hizmetleri veya yanlış tedarikçiden satın alma riskleri, bir işletme 

genelinde büyük etkilere ve dalgalanmalara neden olabilir. Sonuçlar, geç teslimattan 

toplam hizmet hatası yükümlülüğüne kadar değişebilir ve hatta pazarın rekabetçiliğini 

etkileyebilir. Ek olarak, seçilen tedarikçiler maliyetleri düşürme, ürün/hizmet 

tekliflerini iyileştirme ve yükseltme fırsatları sağlayamazsa veya pazara dönük diğer 

avantajlar sağlayamazsa, o zaman bir kuruluş kendisini hızla pazar payını kaybederken 

bulabilir. 

 

 

621

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Etkili Çözme Önlemleri 

Kuruluşların Reaktif ve Taktik kaynak bulma sürecinden çıkıp Stratejik Kaynak Bulma 

sürecini geliştirmesi tavsiye edilir. Stratejik Kaynak Kullanımının Uygulanması, Üst 

Yönetimin kabul etmesini ve optimum bir kaynağa ulaşmak için çeşitli analizler yapma 

konusunda yüksek düzeyde yetkinliği gerektirir. Stratejik Kaynak Teşkilatı Organizasyonu, 

daha kolay bir karar verme için üst sıralarda yer almalıdır. Kuruluşun pazardaki konumunun 

birincil güç olduğu bir Kuruluşun Stratejik kaynak kullanımının uygulanması için kapsamlı 

bir pazar odaklı analiz yapılmalıdır. Stratejik kaynak bulmanın etkili bir şekilde uygulanması 

için mevcut tedarik zincirinin de haritası çıkarılmalıdır. Analiz, çeşitli seçeneklerin 

değerlendirilmesine ve bir kaynak bulma Planına ulaşılmasına yol açan kapsamlı veri analizi 

sağlar. Kaynak Tespiti ve strateji oluşturma, belirlenen prosedürel yolu takip ederek, Stratejik 

kaynak sağlamayı kârlı büyüme sağlayan ve tedarik zinciri maliyetlerini rasyonalize eden 

mükemmel bir araç haline getirir. 

Stratejik kaynak kullanımının uygulanmasındaki ilk aşama, organizasyon içinde satın alma ve 

tedarik yönetimi fonksiyonunun konumlandırılmasıdır. Stratejik kaynak bulmayı üstlenmek 

için, satın alma ve tedarik yönetimi uygun seviyede konumlandırılmalıdır. Üst düzey konumu, 

kaynakları ve etkiyi sürdürmek için, stratejik kaynak kullanımından sorumlu satın alma ve 

tedarik yönetimi profesyonelleri uygun bir yönetişim yapısı oluşturmalıdır. 

Satın alma ve tedarik yönetimi işlevi, karar vericiler, kanaat önderleri ve nüfuz sahibi 

kişilerden oluşan bir Kaynak Bulma Kurulu (bazen 'Tedarik Kurulu/Paneli' olarak anılır) 

oluşturmalıdır. 

Kaynak Bulma Kurulu, stratejileri, politikaları, yaklaşımları tartışmak, karar vermeye 

yardımcı olmak ve satın alma ve tedarik yönetimi profesyonelleri adına kuruluştaki diğer 

kişileri etkilemeye yardımcı olmak için kullanılmalıdır. 

 

Stratejik kaynak bulmada çok önemli bir aşamadır ve şunların oluşturulmasını içerir:  

• Müşteri ve İş gereksinimleri,  

• Harcama analizi,  

• Tedarikçi konumlandırmasının nasıl olduğu,  

• Tedarikçi geçmiş analizi,  

• İşlem maliyeti analizi, ürünlerin kritik doğası üzerine bir analiz, gelecekteki harcama 

analizi, pazar analizi, tedarikçi referanslaması ve tedarik zinciri maliyet analizi. 

Dış kaynak kullanımına imalat sektöründe de hizmet sektöründe de rastlamak mümkün 

olmakla beraber hizmet sektöründe dış kaynak kullanımı daha fazla görülmektedir. İnsan 

kaynakları alanı dış kaynakdan yararlanmada birçok örnekleri sahiptir. Ülkemizde dış kaynak 

kullanımı daha çok tekstil sektöründeki fason üretim metodu ve inşaat sektöründeki taşeron 

firma kullanımıdır. Gıda, beyaz eşya, otomotiv vb. sektörlerde dış kaynak kullanımı giderek 

artmaktadır. Otomotiv sektöründe Renault, beyaz eşya sektöründe Arçelik, gıda sektöründe 

Ülker, dış kaynaklardan yararlanmayı başarı ile uygulayan işletmelerdir. 

Bir işletmeyi başka işletmelerden ayıran özellik, rakipler tarafından kolayca taklit edilemeyen, 

iş süreçlerini en iyi kullananlardır. 

İş hayatının gittikçe degişmesinden ve uzmanlaşma gereken alanların artması ile yöneticiler 

her alanda en iyi olamayacaklarını fark etmişlerdir. Üç beş alanın üzerine çıkıldığında daha 

odaklı çalışan rakiplerinin ya da tedarikçilerinin performansına ayak uyduramaz hale 

gelmektedirler. Her alan başlı başına bir yoğunlaşma, yönetim 

ve odaklanmışlık gerektirmektedir. (Quinn, J.B. & Hilmer, F.G. 1994). 
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Kuruluş için ne tür bir Kaynak Tedarik Stratejisinin (küresel, bölgesel veya yerel) 

uygulanacağına karar verin: 

Porter'ın Beş Kuvveti, PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik) ve SWOT (Güçlü 

Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) dahil olmak üzere bu aşama için uygun olan 

çeşitli analitik araçlar kullanılabilir. 

Tedarik Zincirlerinin Haritalanması. Tedarik zincirlerinin haritalandırılması süreci karmaşık 

olabilir ve ne ölçüde üstlenildiği, söz konusu tedarikin değerine ve riskine bağlıdır ve kuruluş 

tarafından stratejik kaynak sağlamaya tahsis edilen kaynaklarla sınırlıdır. "Olduğu gibi" analiz 

ve "Haritalama" aşamaları tipik olarak üç ila altı ay sürebilir. Zaman çerçevesi, bazı 

kuruluşlar için çok uzun ve bazı satın alma durumları için uygulanamaz. Ancak, bu tür 

proaktif stratejik kaynak sağlamanın uzun vadeli faydaları paha biçilmezdir. 

 

Big Data, Verileri Birleştirin ve Stratejik Tedarik için Seçenekler Oluşturun: 

Analiz yapıldıktan ve tedarik zincirleri haritalandıktan sonra, bir sonraki aşama verileri 

birleştirmek ve seçenekler oluşturmaktır. Özet olarak, bu aşama, gereksinimleri karşılamak 

için tedarikçilerin tekliflerini belirlemek ve gereksinimi yerine getirmenin başka yollarının 

olup olmadığını belirlemek gibi beyin fırtınası seçeneklerini içerir; PC'ler, yani mallar satın 

almak yerine, bir masaüstü hizmeti satın alın, yani PC masaüstü tedarikini dışarıdan temin 

edin. 

 

Stratejik Kaynak Bulma Seçeneklerinin Seçimi: 

Bir dizi uygun stratejik kaynak bulma seçeneği belirlendikten sonra, bunlar, kıdemli satın 

alma ve tedarik yönetimi profesyonel(ler)i tarafından kuruluşun yöneticilerine veya Tedarik 

Kuruluna, işin şu anki durumu ve müşterilerin ihtiyaçları ışığında değerlendirilmek üzere 

sunulmalıdır. Nadiren, stratejik kaynak bulma ekiplerinin daha fazla araştırma yapması veya 

önerilerini iş senaryoları, ROI (yatırım getirisi modelleri) vb. ile desteklemesi gerekebilir. 

Aynı şekilde, kuruluş daha fazla seçenek veya tercih edilen seçeneklerde açıklama veya 

değişiklik talep edebilir. 

Çözüm: 

Yap-satın al kurumsal stratejisinin daha odaklı tasarımıyla, genel faydalar potansiyel 

risklerden ağır basar. Önemli tedarikçilerle geçmişteki ticari anlaşmalardan daha yakın 

ilişkiler geliştirerek, Havacılık ve Uzay ve Savunma Sanayii katılımcıları tedarik zinciri 

boyunca genel değer sunabilir. Ancak en önemlisi, son Devlet müşterisine teknik performansı 

ve maliyetleri iyileştirmek. 

Ulusal güvenlik için hayati önem taşıyan bir iş ortamında rekabet avantajı sağlarken aynı 

zamanda FAR'a uyumu sürdürmek için güncellenmiş bir çerçeve oluşturmak için Havacılık ve 

Uzay ve Savunma Endüstrisi liderleri arasında artan işbirliği gereklidir. 
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ABSTRACT  

Iran has a comparative advantage in production and export of Saffron. More than 85% of the 

world's saffron is produced by Iran. Among agricultural products, saffron is known as the 

most expensive spice in the world. Among the countries that produce this product, Iran is 

known as the largest producer of saffron in the world with the production of more than 300 

tons of saffron per year and about 90% of the cultivated area. Saffron has various uses in the 

food, pharmaceutical, cosmetic and health industries. And it is known as a medicinal plant in 

the world. The domestic consumption of saffron includes about 20 to 30% of the production. 

In this research, various aspects of saffron production and trade are analyzed at the national 

and global level. The results show that Iran has advantage in the production of this product 

due to the fact that it has abundant and relatively cheap resources such as land and labor in the 

production of saffron compared to other competitors, but in terms of the position and share of 

the market and trade of saffron, other countries have higher efficiency. Due to the weakness in 

the agricultural system, packaging, marketing and advertising in the export sector of this 

product, the maximum volume of export is done in bulk and the importing countries re-export 

this product with different packaging, which has caused this. Iran loses a significant share of 

its added value in the trade sector of this product. In addition to the problems mentioned, the 

limitations of the embargo period, money transfer problems, high bank facility rates and lack 

of support for the saffron industry have caused neglect in marketing, market and branding for 

saffron has not been done. 

Keywords: saffron, trade, production, Iran 
 

 

 

 OPPORTUNITIES AND THREATS OF IRANIAN SAFFRON IN THE WORLD

 

 

Alireza Karbasi 
Professor of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad, Iran  
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ABSTRACT 

An important issue to be solved in face recognition is how to represent a face so that a 

computer vision system can recognize it regardless of its shape, size, position, and orientation. 

In this paper, we will give a qualitative and quantitative comparison of some existing Face 

recognition methods such as: Local Binary Patterns Histograms (LBPH), SIFT, eigenfaces, 

Zernike moments, etc.  In the experimental, we used our own Faces data set. It contains 1200 

images of 60 persons from the FSTE students and staff of different genders. The images are 

128*128 pixels. Each person is represented by various views (20 images) in a variety of poses 

going from facial views to frontal views with various expressions. For the similarity measure, 

we used the 𝑙1 norm defined by the Euclidean distance between descriptors. The recognition 

rate is the criterion for measuring the performance of the compared methods. 

Keywords: Face recognition, Descriptors, LBPH, SIFT, Zernike moment 
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ANNOTATION 

In modern times, the problem of choosing a profession has become one of the most important 

problems.  The question of who will be after finishing school is one of the immediate 

problems faced by young people.  Should you choose your future profession according to 

your childhood dreams, or should you choose a profession that meets the needs of the times? 

The profession should be chosen according to the desire of each person.  Nowadays it is 

important to be a good specialist.   

There are more than two thousand specialties in the world.  However, according to modern 

requirements, if one of those specialties disappears and the content of one of them changes, 

then another one appears suddenly.  What specialties does our country need?  True, in the 

early 1990s, Kazakhstan paid a lot of attention to the training of specialists in the field of 

economics and law.  Now there is little demand for training lawyers and economists.  The 

need for expertise varies according to the market demand.  Currently, a lot of attention is paid 

to the training of specialists in the field of technology, technologists, engineers in the field of 

gas and oil, construction specialists.  The demand for school teachers and teachers of higher 

education institutions in the field of health care has not decreased.  After all, they are always 

necessary professions.  Today's youth, after graduating from high school, will reach out to the 

"fashionable" careers of a businessman, customs, tax, economist, accountant.  However, 

although the name of these specialties is interesting, it is unlikely that you will be able to find 

a job.  Specialist in this field Very veterinarian, many.  After all, we lack agronomists and 

general agricultural specialists.  Even in the fields of cosmonautics, atomic nuclei, and energy, 

our specialists do not exist.  However, if our young people chose agricultural technology, the 

field of communication, and the secondary vocational profession, who knows if they would 

not fill the ranks of the unemployed?  That's why, if you don't worry about your position and 

income, study and work in the specialty that you have become passionate about, it will surely 

bring some results.  Will a person who does not study by heart become a good specialist in the 

future?  A person should have a family, people he interacts with, and a profession he loves. 

The profession should be chosen according to the desire of each person.  Nowadays it is 

important to be a good specialist.  What specialists do we need now? We lack bank employees 

and good doctors, engineers in production and agriculture, agronomists and veterinary 

specialists.  In accordance with the requirements of the times and specialties are needed.  The 

demand for secondary professional education is increasing.  We know that many young 

people want to get higher education. We know that many young people want to get higher 

education. 

For example, plumbers, locksmiths, welders, TV-refrigerator repairmen, programmers, etc.  

specialties are mostly taught only in secondary vocational schools.  Young people need to 

learn their profession correctly and think about whether it is necessary for life.  All specialists 

are divided according to their level.  There are professions in the middle and on the edge of 

the labor market.  In order to reach the world level, we need to pay more attention to the 

professions that are in the middle of the labor market.  Our state has examined it under the 

"Bolashak" program, and is setting the right path for the preparation of professionals needed 

by the world in the future, giving clear directions.  Specialists who can work with 

 

"A COMPETITIVE QUALIFIED SPECIALIST IS THE MAIN REQUIREMENT 

OF TODAY" 

 

ABDIKADIROVA Kulyan Sultankhanovna 

Kazakhstan, the city of Turkestan 
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technologies and use new methods of medicine are needed here.  For example, if heart 

diseases are common in our country, there is a shortage of surgeons who operate on them.  To 

prepare it, you need a place of higher education.  Technically developed technologies I send 

to countries and improve them from the point of view of professional skills. Besides the state 

language, knowledge of one or more foreign languages, computer use at a high level, to reach 

the level of information technology, engineering specialties, 9-10 years after high-level 

graduation is necessary.  Specialists are sent to countries with developed technologies and 

techniques of special operations, and are being improved in terms of professional skills. 

Specialists are sent to countries with developed technologies and equipment for conducting 

special operations and are improving their professional qualifications.  Today's young people 

are required to know one or more foreign languages, use a computer at a high level, learn its 

various programs, receive and create information as a gift of the state language.  New age is 

the age of information.  Therefore, people who can work with computers are the most needed 

professionals.  Today, there is no doubt that specialists with high information literacy are 

needed to be recognized as a developed country in the world.  In particular, specialists who 

have a high level of knowledge of advanced information and communication and innovative 

technologies, creators of computer programs, specialists who have knowledge of 

nanotechnologies.  Also, nanotechnologies can completely cover space exploration, 

engineering, medicine and food industry. 

And the most necessary specialists in the field of aviation - astronauts, research cosmonauts, 

test cosmonauts, chemical industry specialists - technologists, oil researchers, bioengineers 

and biotechnologists, UT-managers and UT-specialists in the field of management, engineers 

with combined economic and legal knowledge are needed in the future in the field of 

economy.  may be.  Farmer, veterinarian, breeder, agronomist, agroengineer, English 

language, informatics specialists are necessary professions.  Religious studies and cultural 

studies are also in short supply, due to the growth of construction, there is a need for 

construction specialists with a wide profile.  In the technical field, metallurgists, power 

engineers, radio technicians and telecommunication service specialists will undoubtedly be in 

demand. 

How to choose a profession? 

 4/3 of those who have graduated from higher educational institutions are lawyers, 

economists, and customs officers. 

 It cannot be denied that those professions are more profitable than others.  In their opinion, 

the future of those business owners is great.  However, in today's society, it is unlikely that 

graduates of these specialties will find a job and settle down somewhere.  As a result, today 

many of our young people are working in construction, market or car washing stations with 

their diplomas. 

During the selection of a profession, both the applicant and the parents should think carefully. 

Both applicants and parents should think carefully when choosing a profession.  Everyone 

should be a master of his profession.  Because today's concept is completely different.  A long 

time ago, he was hired because he had a diploma.  And now it doesn't matter if you have a 

diploma or not, or if you don't have a job.  And if you can revive peace, you won't go hungry.  

Therefore, young people should be given the opportunity to choose a profession they love.  

Today, if you throw a stone at the head of a banker or financier with a certificate of 

graduation, but without a job, it will hit him.  Many people blame the society itself, which did 

not warn about such a situation that "your chosen profession is not needed by the society".  

Maybe so.  Until now, how many unemployed people are there in our region?  questions and 

countless numbers arise.  So let's choose a profession!  Let's pay attention to the wisdom of 

experts! 
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If you have wanted to be a doctor or an engineer since childhood and have not doubted the 

correctness of your choice until now - you have no problem.  No matter what your mom and 

dad say, you'll be interested in chemistry and biology, or join the "Young Physicist" club, and 

you know what you're going to do after you graduate. 

 If so, then you are happy.  Because when the last bell rings, many children have questions 

about who they will be, where they want to study, and whether they want to go to school in 

general.  Worrying about the choice of a profession indicates a very good social and 

psychological maturity.  If you don't care, the worst thing is: your parents will take you by the 

hand to law institute (because you "like" history), and then it will be determined that you don't 

like working with papers and interacting with people.  Difficulties in deciding one's own 

professional destiny appear in two parts of children.  The former have not yet found anything 

interesting in this life.  Teachers could not arouse interest in any subject in such children, and 

their talents were buried in the ground.  Such children can read well, but have no hobbies, so 

their lives are boring or monotonous.  That is why they cannot determine what they are doing, 

because nothing in life can attract them. 

What makes a choice?  As a rule, they are children who are disorientated in the world of 

learning and activity forms.  Children of the second category are very active in studies and 

other activities.  They are interested in everything, simultaneously participate in three clubs, 

five electives and ten sports sections.  They can do anything.  If a person is talented, then 

everyone is talented.  Whatever he does, he will succeed in everything.  But... he also can't 

decide what he likes, what he connects his life with.  How to know yourself?  According to 

the calculations of psychologists, when choosing a profession, the psychological 

characteristics of the person and the corresponding characteristics of the profession should 

match.  Profession should be interesting.  if you like plants and animals, then it will be 

interesting for you to meet objects of living nature in your professional activity.  If you like 

technology, then you will be interested in the work of a structural engineer or a theoretical 

physicist. 

Any profession requires the so-called "professional qualities" in a person, for example, 

attentiveness to a proofreader, visual thinking to an artist, etc.  Therefore, choosing any 

profession, it is necessary to understand whether you have the capabilities corresponding to 

the important professional qualities.  If you are in doubt about choosing a profession, if you 

fully realize your abilities, you will achieve great success in this activity.  The type of 

specialty that you will perform should match your personality and character type.  Therefore, 

if you are able to get into relationships at a high level, then you need to choose a profession 

related to the establishment of many relationships.  If you are not emotionally stable, then you 

will not be able to do something that requires long-term concentration.  So, in order to choose 

a specialty, first of all, you need to know yourself.  You ask yourself: "What am I?", "Who am 

I in this world?", "What do I live for?"  You may often ask these questions.  A simple exercise 

will help you know yourself well and answer some of these questions (may you never be able 

to answer them completely): look at yourself through the eyes of another person.  From the 

point of view of a real person who knows you well, for example, your friend, your neighbor 

sitting at the desk, your mother or your beloved daughter. 

Try to explain your actions in such a way that another person can explain them without 

knowing their true motives.  Let him understand how other people see you, but on the other 

hand, let him get rid of subjectivism, because it is very painful for a person to see his own 

shortcomings.  Your personality is still being formed, so you should not label yourself and 

refuse the profession of an artist because you consider yourself to be "shy".  Struggle, work 

on yourself, know yourself.  Remember that human mental properties (abilities, interests, or 

character traits) are highly malleable and changeable qualities.  There are many cases of 

people who have no musical ability, but have a very high desire to practice it, and have 
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developed musical hearing.  The main thing is interest;  remember that abilities are formed 

during activities.  Emphasis on hard work.  You will not go far with your abilities alone.  On 

the other hand, interest is not a fixed thing.  Many children think that they like any subject, 

but in reality they like being a teacher. 

Therefore, it is important to understand whether you like psychology or economics, because 

these subjects are not taught in school.  In order not to make a mistake in choosing a 

profession, it is necessary to expand the circle of communication with the world of 

professions. 
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ABSTRACT 

Agriculture and indeed food production in most developing countries is largely dependent on 

peasant farmers. This study was carried out to assess constraints faced by peasant farmers in 

Southern Nigeria, with specific focus on Southern Ijaw Local Government Area of Bayelsa 

state. The study used the descriptive research survey design; with structured questionnaires 

administered to 112 sampled respondents randomly selected from six (6) communities.  Data 

collected from the study were presented and analyzed using tables and charts, as well as 

frequencies and percentages. The result showed that the respondents were most (52.7%) 

females, most (64.3%) within the age bracket of 41-60 years, most (58.9%) with basic level of 

education and mostly (74.1%) married, with most (70.5%) family sizes having 1-6 people. 

Most (61.6%) of the respondents had farming experience of 6-15 years. Most (%) of the 

peasants operate on mostly very small farm size called plots, with majority (88.4%) farming 

on 1-6 plots; most of which are inherited land. The study identified among very serious 

problems faced by peasant farmers to include; flood, small farm size, pests and diseases, low 

capital, limited/high cost of labour, theft, lack of enabling farm implements and climate 

change factors such as changes in rainfall patterns. The study suggests introduction of 

improved crop varieties and smart farming techniques that would help the farmers achieve 

efficient production considering their small farm size and other constraints. The study also 

suggests provision of extension services to help peasant farmers solve their farming problems. 

 

 

PROBLEMS OF PEASANT FARMING IN SOUTHERN NIGERIA: THE CASE OF 
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ABSTRACT 

A surrogate organ which serves as nutrition source to an unborn child through the mother, 

called placenta has many cultural believes attached to it. Apart from it being consumed by 

some mothers by transforming them into capsules, blending with fruits, swallowing as pills 

and taking in soups, they also have spiritual benefits to handful of families across the planet. 

Placenta rituals are done to honour the mother, the birth and the baby and celebrated as a 

means of bestowing blessing on the child. The year 2010 marks an introduction to a new 

alternative use of the placenta as an energy source. The anaerobic digestion of placenta, 

instead of burying them or using them to perform rituals proves efficient in generating 

electricity in hospitals. Though, there are only harmful of locations this has been carried out 

before now, as it is a feedstock that requires more study. 

PLACENTA: FROM CULTURAL PRACTICE TO ENERGY GENERATION 
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Kahramanmaraş, Türkiye  

ORCID:0000-0002-1756-553X 

ÖZET 

Dinamik Membran Biyoreaktörler (DMBR), son yıllarda evsel ve endüstriyel atıksuların 

arıtılmasında yaygın bir şekilde çalışılmakta olup, bu sistemlerin en büyük dezavantajı 

membran tıkanmasıdır. Filtrasyona karşı spesifik direnç (SRF), süprenatant filtrelenebilirliği 

(SF) ve kapiler emme zamanı (CST) gibi çamurun filtrelenebilme özelliğini gösteren 

parametrelerin incelenmesi membranların tıkanmasının azaltılmasında önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı ise farklı işletim koşullarında çamur filtrelenebilme özelliklerinin 

DMBR filtrasyonuna olan etkilerinin incelenmesidir. Bu bağlamda, çalışmada değişen SADm 

değerlerinde (1-, 0.8-, 0.5 m
3
-hava /m

2
·sa) ve değişen F/M oranlarında (0.095, 0.125, 0.19 g-

KOİ/g-TKAKM·gün) MBR/DMBR reaktöre ait çamurun SRF, SF ve CST sonuçlarına yer 

verilmiştir. Çalışmada SADm düştükçe filtrenebilirlik özelliğinin göstergesi olan SF değeri de 

düşmüştür, buna bağlı olarak SRF değerinde yükselme gözlemlenmiştir. Benzer şekilde, 

SADm değerindeki düşüş çamurun CST sürelerinin artmasına, böylece çamurun 

filtrelenebilirlik özelliğinin düşmesine neden olmuştur. Düşen SADm değerlerinde, sırasıyla 

SF sonuçları 1,85 ml/dak, 0,95 ml/dak, 0,5 ml/dak ve benzer şekilde artan F/M oranlarında SF 

sonuçları 1,82 ml/dak, 1,49 ml/dak ve 1,1 ml/dak olarak gözlemlenmiştir. Düşen SADm 

değerlerinde, sırasıyla SRF sonuçları 1,7x10
13

 m/kg, 3,2x10
13

m/kg ve 5.2x10
13

 m/kg ve 

benzer şekilde artan F/M oranlarında 1,7x10
13

m/kg, 2,1x10
13

 m/kg ve 3,0x10
13

 m/kg olarak 

gözlemlenmiştir. Düşen SADm değerlerinde, sırasıyla CST değerleri 33 sn, 44 sn, 56 sn ve 

benzer şekilde artan F/M oranlarında 35 sn, 37 sn, 40 sn olarak gözlemlenmiştir. SRF ve CST 

değerlerinin artması membran tıkanma hızının artmasına neden olmuştur. SRF’nin 1,7x10
13

 

m/kg olduğu dönemde 20 mbar/gün civarında olan kirlenme hızı, SRF’nin 5.2x10
13

 m/kg 

değerine çıkmasıyla 80 mbar/gün seviyelerine yükselmiştir. Benzer şekilde farklı F/M 

değerlerinde işletilen son dönemlerde ise CST’nin ortalama 35 sn’den 40 sn’ye çıkması, 

kirlenme hızının 20 mbar/gün seviyelerinden yaklaşık 100 mbar/gün’e çıkmasına neden 

olmuştur. Sonuç olarak, yapılan çalışma göstermiştir ki, çamurun filtrasyon özellikleri 
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membran tıkanmasnı önemli ölçüde etkilemekte olup, çamur filtrelenebilirlik özelliklerinin 

düşmesi membranlarda daha hızlı tıkanmaya sebep olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: DMBR, Çamur Filtrelenebilirlik Özellikleri, SFR, SF, CST 

Bilgilendirme: Bu yayın Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 

doktora tez çalışmalarından üretilmiştir. 

 

ABSTRACT 

Dynamic Membrane Bioreactors (DMBR) have been widely studied in the treatment of 

domestic and industrial wastewater in recent years. However, these systems have 

disadvantages such as membrane fouling. It is important to investigate the parameters that 

indicate the filterability of the sludge, such as specific resistance to filtration (SRF), 

suprenatant filterability (SF) and capillary absorption time (CST). The aim of this study is to 

investigate the effects of sludge filtration properties on DMBR filtration under different 

operating conditions. In this context, SRF, SF and CST results of the sludge belong to the 

MBR/DMBR reactor at varying SADm values (1-, 0.8-, 0.5 m
3
-hava /m

2
·sa) and varying F/M 

ratios (0.095, 0.125, 0.19 g-COD/g-MLSS·day) are included in this study. In the study, as the 

SADm decreased, the SF values, which are the indicator of the filterability feature, also 

decreased, and accordingly, an increase in the SRF values were observed. Similarly, the 

decrease in the SADm value caused an increase in the CST times of the sludge, thus reducing 

the filterability of the sludge. With decreasing the SADm values, the SF results were 1.85 

ml/min, 0.95 ml/min, 0.5 ml/min, respectively, and similarly, with increasing the F/M rates, 

theSF results were observed as 1.82 ml/min, 1.49 ml/min. and 1.1 ml/min. With decreasing 

SADm values, the SRF results 1,7x10
13

 m/kg, 3,2x10
13

m/kg and 5.2x10
13

 m/kg, respectively, 

and similarly increased the F/M ratios of 1,7x10
13

m/kg, 2,1x10
13

 m/kg and 3,0x10
13

 m/kg 

were observed. With decreasing the SADm values, the CST values were observed as 33 sec, 

44 sec, 56 sec, and similarly with increasing the F/M ratios as 35 sec, 37 sec, 40 sec, 

respectively. Membrane fouling rate increased with the increase of the SRF and the CST 

values. The fouling rate, which was around 20 mbar/day when the SRF was 1.7x1013 m/kg, 

increased to 80 mbar/day when the SRF increased to 5.2x1013 m/kg. In the last periods, 

which were operated at different F/M values, the average CST has increased from 35 sec to 40 

sec, caused the pollution rate to increase from 20 mbar/day to about 100 mbar/day. 

Consequently, the study demonstrated that the filtration properties of the sludge significantly 

affect the membrane fouling, and the decrease in the sludge filterability properties causes 

faster fouling in the membranes. 

Keywords: DMBR, Sludge Filterability Properties, SFR, SF, CST 
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GİRİŞ 

Son yıllarda, membran biyoreaktörler (MBR'ler), yüksek atık kalitesi, düşük çamur üretimi, 

düşük ayak izi, yüksek şok yük direnci ve iyi dezenfeksiyon kabiliyeti gibi hizmetlerden 

dolayı evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında laboratuvar ve kullanılan gerçek amaçlar 

kullanılmaktadır (Khan vd., 2011). Bununla birlikte, tıkanma sorunu düşük akılaralar da 

yüksek maliyetlere neden olduğu için bu sistemlerde yaygın olarak kısıtlamaktadır (Cai vd., 

2018). Tıkanmanın en büyük Nedeni olan kek oluşumu ise akıyı sınırlayan anahtar factor 

olarak raporlanmakle birlikte, bu kek tabakasını koruyan bir membran (Dynamic Membrane: 

DM) gibi davranarak filtre görevi görmektedir (Ersahin vd., 2013). Bu ilkelere bağlı olarak 

dinamik membran biyoreaktörler (DMBR) konvansiyonel MBR'lere kıyasla daha ucuz olan 

örgü, filtre bezi ve dokusuz kumaş ya da tekstil ürünü gibi bir destek malzemesi üzerinde kek 

tabakalarının yüzeyleriyle süzme işleminin gerçekleştirilmesi konseptine dayanarak son 
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yıllarda çalışılmaktadır (Yurtsever vd., 2021) . Böylece MBR'lerin dezavantajlarının önüne 

geçilmesi hedeflenmektedir. DMBR ortamlarındaki destek katmanları üzerinde etkili bir kek 

oluşturma en önemli parametre olup, kek koruyucu çamur özellikleri, işletim koşulları, 

biyoreaktör dizaynı, destek katmanlarının özellikleri gibi bir çok faktör etkileyen (Isik vd., 

2020). Bunlar arasında destek malzemesinin gözenek boyutu ve yapı özellikleri çok önemli 

bir faktördür çünkü uygun gözenek boyutuna sahip uygun bir destek malzemesi seçimi 

DMBR'lerin kararlı çalışması için büyük rol oynar (Yurtsever vd., 2020). Bununla beraber 

son yıllarda giderek artan nüfusun yanı sıra, teknoloji, sanayi, ziraat vb. alanlardaki 

faaliyetlerin artması, çevre ve ekosistem açısından önemli derecede rol oynayan birçok 

kirleticinin de artmasına sebep olmuştur. Genellikle bu kirleticilerin atıksulardan ve içme 

sularından arıtılması çevre mühendisliği prensiplerinin temelini oluşturmaktadır. Çevre 

mühendisliği arıtma prosesleri genelde karbon, azot ve fosfor giderimi üzerinedir. Atık su 

arıtımı amacıyla kullanılan membran biyoreaktörler (MBR) gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde son 10 yılda artan bir hızla kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki yıllarda birçok 

konvansiyonel atık su arıtma tesisinin teknolojilerini MBR’lara dönüştüreceği ve bunun 

sonucu olarak son çökeltim havuzlarının ortadan kalkacağı tahmin edilmektedir. MBR’ler 

membran teknolojileri sayesinde arıtılmış su ve biyokütlenin fiziksel olarak ayrıldığı 

süspansiyon büyüme modundaki biyolojik proseslerdir. Bununla birlikte, membran 

maliyetleri, artan enerji talebi, tıkanma kontrolü ve düşük akıda biyoreaktör işletme sorunları, 

membran biyoreaktör sistemlerinin karşılaşmış olduğu başlıca problemler arasındadır. 

Dinamik membran biyoreaktör sistemleri (DMBR), işletim maliyetinin düşük olması 

sebebiyle bu sorunların çözülmesinde umut verici bir yaklaşım olabilme ihtimalini getirmiştir. 

Şekil.1’de kek tabakası oluşumu gösterilmiştir (Kizilet vd. 2022). 

 

 
Şekil 1. DMBR Tıkanıklığa Sebep Olan Kolloidler; (A) Dinamik Kek Tabakası Oluşmadan 

Önce, (B) Dinamik Kek Tabakası Oluştuktan Sonra (Kizilet vd. 2022) 
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MATERYAL ve METOT 

Reaktör Konfigürasyonu 

Çalışma kapsamında kullanılan reaktörün toplam hacmi 13 L olan şekilde tasarlanmıştır. 

Aktif çalışma hacmi 7 L olarak belirlenen bu reaktörün 1,3 L’ lik kısmını kullanılan membran 

modüllerin toplam hacmi kaplamaktadır. Laboratuvar ölçekli tasarlanmış bu reaktör Şekil.2’ 

de 1 numara ile gösterilmektedir. D-MBR modülleri, kullanılan tekstil ve membran 

materyalleri ile kaplanacak şekilde güçlendirilmiş pleksi glas malzemeden yapılmıştır. Tek bir 

modüle ait toplam aktif yüzey alanı 112,5 cm
2
’ dir. Bu modüller değişik tekstil 

materyallerinin ve membran tabakasının denenebilmesi Şekil.2’de 2 numara ile gösterildiği 

gibi 6 adet tasarlanmıştır . Şekilde gösterildiği gibi tüm modüllerin alt kısmına denk gelecek 

şekilde 40 cm
3
 hacminde difüzörler tasarlanmıştır. Bu difüzörlerin amacı, aerobik şartlar için 

gerekli olan oksijeni sağlamalarının yanı sıra oluşacak kek tabakasını ile jel tabakası 

arasındaki hava sıyırma işlemini yapmaktır. Her bir modülden süzüntü suyu çıkışı için 

kullanılan vakum pompaları 4 numarada gösterilmektedir. Reaktörün aktif çalışma hacmini 

stabil tutabilmek için 5 numara ile gösterilen 7 L’ ye ayarlanmış şekilde seviye sensörü 

kullanılantır. Sabit, 25 LMH değerinde işletilecek tüm modüllerin membran geçiş basınçları 

(transmembran pressure – TMP) ise 3 numara ile gösterilen analog manometre ile 

ölçülecektir. Bunun yanı sıra çok daha hassas TMP’ leri kaydedilebilmesi için kayıt 

fonksiyonlu dijital manometre cihazı (KELLER Druckmesstechnik LEO Record, İsviçre) ve 

LOGGER-5 yazılımı kullanılantır. Şekil.2. 6 numarada ise reaktör içerisinde aerobik 

koşulların sağlanması için gerekli minimum havanın, MBR ve D-MBR’ lerin spesifik hava 

ihtiyaçlarının sabit tutulabilmesi ve eş zamanlı gözlemlenmesi için hava debi ölçer 

kullanılmaktadır. 7 numarada ise modüllerden vakumlama işlemini belirli dakikalarda 

çalıştırıp belirli dakikalarda durduran flaşör role (start-stop zaman ayarlı) gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 2:  

Şekil 2. Kombine (D-MBR/MBR): (1) Nonwoven, (2) 220 µm D-MBR, (3) (2) 90 

µm D-MBR, (4) 30 µm D-MBR, (2) 0.45 µm MBR, (2) 0.22 µm MBR 

 

Kullanılan reaktör oda sıcaklığında (≈25 ºC de), sürekli sistemde işletilerek, her bir modülün 

akısı 25 lt/m
2
.saat (LMH) olan şekilde vakum pompaları yardımıyla ayarlanmıştır. Reaktör 

ortalama 1 günlük hidrolik bekleme süresinde (hydraulic retention time-HRT) ve analizler 

için alınacak çamur numuneleri dışında herhangi bir çamur atılmayacağı için teorik olarak 

sonsuz katı bekleme süresinde (solid retention time-SRT) işletilmiştir (Günlük analizler için 

alınan numune miktarları ve reaktör AKm değerini 8000 mg/L’de tutmak için atılan çamur 

miktarı göz ardı edilerek teorik olarak çamur yaşı sonsuz olarak belitrilmiştir). Aerobik 

koşulların sağlanması için gerekli olan minimum 2 mg O2/L oksijen desteğinin yanı sıra, 
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membran yüzey alanına bağlı olarak spesifik havalandırma ihtiyacı (Specific Air Demand-

SADm) ve süzüntü akış hızına bağlı olarak spesifik havalandırma ihtiyacı (Specific Air 

Demand-SADpermeate) hava debimetreleri ile ayarlacanacaktır. SADm ve SADp hesaplamaları 

Denklem 1’ de ve Denklem 2’ de gösterilmektedir.  

 

saatm

havaNm
SADm 2

3

                                                                     (1) 

 

süzüntüm

havaNm
SADp 3

3

                                                                   (2) 

 

Bu çalışmada kullanılan her bir modülün aktif yüzey alanı 0,01125 m
2
 olan şekilde 

tasarlanmıştır. Başlangıç olarak SADm değeri 1 olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu bağlamda, 

tek bir modül için hava debisi Denklem 1 kullanılarak 22,25 L hava/saat, 6 adet modül 

kullanıldığı için reaktörün toplam debisi ise ortalama 67,5 L hava/saat olarak hesaplanmıştır. 

İşletme Koşulları ve Atıksu İçeriği 

Biyoreaktör, İstanbul'daki Ambarlı İleri Biyolojik AAT'nin geri dönen aktif çamurundan 

(RAS) 8000 mg/L başlangıç reaktör biyokütle konsantrasyonu ile çamurla aşılanmıştır. Sistem 

sürekli olarak çalıştırıldı, burada besleme (reaktör girişi), KOİ eşdeğeri başlangıç için 750 mg 

KOİ/L olan sentetik evsel atık suydu. ISO 8192:2007 (E) yöntemi esas alınarak mikro ve 

makro elementler eklenerek modifiye edilen sentetik evsel atıksu içeriği Çınar vd., (2008) 

tarafından yapılan çalışmadaki bilgiler de dahil olmak üzere Tablo.1'de verilmiştir. . 

Çalışmada besin hazırlamada musluk suyu kullanılmıştır. 

 
Tablo 1. Modifiye Sentetik Evsel Atıksu 

Kimyasallar Konsantrasyon (mg/L) 

C6H12O6.H2O 750 

NaHCO3 2754 

NH4CI 230 

K2HPO4 37 

KH2PO4 67 

MnSO4.H2O 0,4289 

ZnSO4.7H2O 0,1053 

Na2SO3 0,2811 

CuSO4.5H2O 0,0556 

FeSO4.7H2O 5,92 

NiSO4.6H2O 0,1 

CoCl2.6H2O 1 

 

Reaktör farklı işletim koşullarının kek oluşum hızlarına etkisini değerlendirebilmek amacıyla 

3 farklı akıda (15 LMH, 20 LMH ve 25 LMH) ve 3 farklı SADm değerinde (1, 0,8 ve 0,5 m
3
-

air/m
2
.L) işletilmiştir. Ayrıca organic yükün etksinin belirlenebilmesi için de 3 farklı F/M 

oranında (0.10, 0.15 ve 0.20) denemeler yapılmıştır. Böylece her bir membran toplamda 7 

farklı işletim koşulunda 300 gün boyunca kek oluşum sürecine tabi tutulmuştur. Çalışmaya ait 
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işletim koşulları tablo 2’de sunulmuştur. Çalışmada öncelikle her bir membran 15 LMH’lik 

akı ile işletilmeye başlanmış bu süreçte kek oluşum ve basınç ilişkileri incelenmiştir. Daha 

sonra akı 61 ve 91. günlerde sırasıyla 20 LMH ve 25 LMH’lere çıkarılmıştır. SADm bu 

aşamalarda 1 m
3
-air/m

2
.L’de tutulmuştur. Akı teslerinin tamamlanmasından sonar, her bir 

membrane için maksimum performansın elde edildiği akıda SADm düşürülerek denemeler 

yapılmıştır. Bu denemelerde ise SADm değeri 180. ve 210. günlerde sırasıyla 0.8 ve 0.5 m
3
-

air/m
2
.L değerlerine düşürülmüştür. Son olarak ise yine her bir membrane için maksimum 

performansın elde edildiği akıda ve 1 m
3
-air/m

2
.L’lik SADm değerinde F/M oranı arttırılarak, 

filtrasyon ve arıtım performansına etkisi incelenmiştir. 

Besin-Food (F) Yükleme Oranı 

Besin-Food (KOİ) yükleme oranı veya besin/mikroorganizma (F/M) oranı MBR ve 

DMBR’lerde gerek SMP gerek se EPS açısından önemli bir parametre olup membran 

tıkanıklığını doğrudan etkiler. F/M oranı arttıkça olaşan SMP’ler özellikle DMBR’lerde 

destek tabakasındaki porları tıkama eğilimdedir. F/M oranı aşağıdaki denklem ile 

hesaplanmaktadır; 

 
𝐹

𝑀
=
𝑄 ∗ 𝑆𝑂
𝑋 ∗ 𝑉

 

 

Artan organik yükleme oranı MBR’lardak, giriş KOİ, BOİ ve NH4-N’nin değerlerini sırasıyla 

1150’den 2050 mg/lt’ye, 683’den 1198 mg/lt’ye ve 154’den 248 mg/lt’ye çıkardıklarında 

arıtma verimlerinin azaldığını belirtmişlerdir. Trusselle vd. (2006), yüksek organik yükleme 

oranlarında membran kirlenmesinin arttığını belirtmişler ve F/M oranı 4 kat arttırıldığında 

membran kirlenme hızının 20 kat arttığını raporlamışlardır. Khoshfetrat vd. (2011), organik 

yükleme oranının 1’den 2,5 kg KOİ/m3.gün’e çıkarılmasının KOİ giderme verimini %90’dan 

%74’e düşürdüğünü bulmuşlardır. 

BULGULAR 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı -KOİ 

Aerobik koşullar altında (SADm=1) işletilen reaktörün günlük olarak hazırlanan evsel nitelikli 

sentetik atıksu içeriğindeki Kimyasal Oksijen İhtiyacı-KOİ Şekil.3’te gösterildiği gibi 750 mg 

KOİ/L seviyelerindedir. Süzüntü KOİ değerleri tüm farklı periyotlarda (15 LHM, 20 LMH ve 

25 LMH akı değerlerinde) süzüntü NTU değeleri ile birebir orantılı olarak değişmektedir. 

Bunun da sebebi süzüntü sularında bulanıklığa neden olan kolloidal maddelerin yanısıra 

mikroorganizmaların aynı zamanda kendilerinin de KOİ kaynağı olmalarıdır. Süzüntü 

sularında elde edilen NTU değerleri mikroorganizmalar kararlı koşullara ulaşana kadar 

özellikle D-MBR’lerde KOİ profilleri ile birebir örtüşmektedir. Şekil.3’te de gösterildiği 

üzere; ilk periyot olan 15 LMH akı değerinde işletilen reaktörde Nonwoven D-MBR KOİ 

profili NTU profilinde de gösterildiği gibi 4. Günün sonlarına doğru kararlı koşullara 

ulaşmıştır. 15 LMH akı değeri altında ortalama % 88,21 olan KOİ giderimi bulanıklık giderim 

performası ile ters orantılı olarak 20 LMH akıda % 88,05’e düşmüştür. 3. Periyot olan 25 

LMH akıda ise bu değer giderek % 87,41 seviyelerine gerilemiştir. Benzer şekilde 171 µm D-

MBR, süzüntü NTU verimliliği ile orantılı olarak her periyot için farklılık göstermiştir.  Bu 

bağlamda sırasıyla 15 LHM, 20 LMH ve 25 LMH akı değerlerinde 171 µm D-MBR için 

kararlı koşullara ulaştıktan sonra elde edilen ortalama KOİ verimlilikleri; % 87,33, % 87,15 

ve % 89,51 olarak gözlemlenmiştir. Benzer şekilde 90 µm D-MBR, 30 µm D-MBR ve 0,45 

µm MBR, 0,22 µm MBR KOİ süzüntü değerleri Şekil.7’de gösterilmiştir. Spesifik hava 

ihtiyacı SADm=1’den SADm=0,8 m3hava/m2.sa’a düşürüldükten sonra önceki iş 

paketlerinde belirlenen optimum LMH değerinde tüm DMBR ve MBR’ler için elde edilen 

bulgular göstermiştir ki ortalama %10 ila %15 arasında KOİ giderim verimlerinde düşüş söz 

konusudur. Bu da aktif çamur sistemlerinin genel karakteristiği olarak bilinmektedir. İş 
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paketinde ise artırılan KOİ değerlerinde KOİ giderim verimlerinin 1000 mg KOİ/L’de %90 

seviyelinden % 75 devamında da % 65 seviyelerine kadar düştüğü gözlemlenmiştir. Kizilet 

vd. 2022’de detaylı bir şekilde gösterildiği üzere tüm iş paketlerinde ortalam %90 seviyesin 

KOİ giderimi gözlemlenmiştir. 

Günlük Olarak Elde Edilen Basınç-TMP (mbar) Grafikleri 

D-MBR ve MBR modüllerde günlük olarak elde edilen Membran Basınçları- Trans 

Membrane Pressure (TMP) değerleri otomatik olarak her dakika kaydedilmiştir. TMP 

değerleri gerek günlük gerekse anlık olarak takip edilerek sabit akı altında (15 LMH) 

membran tıkanıklıkları hakkında bilgi edinilmiştir. Reaktörde sürekli olarak uygulanan fasılalı 

çalıştırma (4,5 dakika çekiş-0,5 dakika bekleme) ve aerobik havalandırma yardımı ile kek 

tabakası kesme gibi fiziksel temizlemelerin yanısıra süngerle yıkama ve hipoklorik asit 

çözeltisinde bekletme (kimyasal temizleme) gibi temizleme işlemlerine ve sıklıklarına karar 

verilmiştir. Bu bağlamda tüm modüller için reaktör dışına çıkarılarak fiziksel yıkama 

(süngerle temizleyip saf suda bekletme) işlemleri TMP değeri 200 ila 300 mbar değerine 

ulaştığında uygulanmıştır. Literatür bilgilerinden de yola çıkarak belirlenen bu periyotlatrda 

fiziksel yıkamalar uygulanmıştır. Fakat öngörülen süre zarfında hızlı bir zaman diliminde 

200-300 mbar aralığını hızlı bir şekilde geçerse 550-700 mbar değerlerine ulaşıldığında 

kimyasal yıkama işlemleri uygulanmıştır. Tüm bu TMP değerleri direkt olarak NTU değerleri 

ile ilişkilidir. Genel olarak arttırılan LMH değerlerinde TMP profillerinde artış 

gözlemlenmiştir. 

SRF & SF (Sludge  filterability) Sonuçları 

Deneysel çalışmanın ilk aşamasında SRF ve SF çalışması için reaktör içerisinden 100 ml’ye 

denk gelecek şekilde çamur numunesi alınmış ve dead-end düzeneği içerisinde filtrasyon 

işlemine tabi tutulmuştur. SRF için reaktör içerisinden numune doğrudan alınırken, SF için; 

alınan numune öncelikli olarak santrifüj işlemine (10 dk, 4000 rpm) tabi tutulmuştur. Her iki 

deneysel çalışmada, numuneler düzenek içerisinde 1 saat süresince saf azot gazı ile filtrasyon 

işlemine tabi tutulmuş ve filtrasyon sonrası çıkış suyu tartılarak, kümülatif olarak 

kaydedilmiştir. SF çalışmasının sonucunda, 50.ci saniyeden itibaren 100 gr sıvı çıkışı toplamı 

kümülatif olarak elde edilmiştir. SRF değeri ise 57 gr da kalmıştır. Değerin SF çalışmasına 

nazaran daha düşük olmasının sebebi, santrifüj işlemine tabi tutulmamasından 

kaynaklanmaktadır. Santrifüj işlemi, çamurun dibe çökmesiyle, üst kısımda kalan süpernatant 

fazının, protein ve karbonhidrat miktarından büyük ölçüde arınmasını ve düşük yoğunlukta 

bir sıvı eldesini sağlamaktadır. Şekil.3 (SRF) ve Şekil.4 (SF) grafikleri göstermiştir ki 300. 

Günden sonra ilave edilen SiO2 den sonra çamur direncinin göstergesi olan SRF değerlerinde 

azalma buna bağlı olarak da çamur filtrelenebilirlik özelliğini gösteren SF değerlerinde artış 

olmuştur.  
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Şekil 3. Reaktör İçerisindeki Çamurun Değişen İş Paketlerinde SRF Profili 

 

 
Şekil.4. Reaktör İçerisindeki Çamur Filtrelenebilirliği-SF Profili 

 

 

CST (Kapiler Emme Zamanı) Sonuçları 

Şekil.5’ te gösterildiği gibi SADm=1 m3hava/m2.sa’de Farklı LMH değelerinde işletilen 

reaktörde sırasıyla 15, 20 ve 25 LMH’ de kapiler emme zamanı girek azalmaktadır. Bu da 

LHM değerinde artış oldukça çamurun filtrelenme zamanında kısalma yani olumlu yönde 

düzelme olduğu söylenebilir. Fakat mikroorganizmaların sudan ayrılma hızı olarak da 

gösterilen CST süresi kek tabakası oluşumu için gerekli olan sürenin ve EPS oluşumunun 

optimum olmaması nedeniyle özellikle DMBR’lerde filtrasyon özelliğine olumlu etki 

etmemiştir. Reaktöre verilen hava miktarının azalması ile SADm değeri 1 m3hava/m2.sa’ den 
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öncelikle 0,8 m3hava/m2.sa’ e sonraki iş paketinde de 0.5 m3hava/m2.sa ‘ e düşürülmüştür. 

Elde edilen bulgular göstermiştir ki; SADm değerindeki düşüş mikroorganizmaların CST 

süresilerini oldukça arttırmış bu da filtrasyon sonuçlarına olumsuz yansımıştır. Bu rapor 

döneminde önceki rapor dönemine ilave olarak 210. Gün ve 240. Günde de yapılan CST 

analizlerinde SADm değeri (0,5) değişmediği için gözle görülür bir değişiklik 

gözlemlenmemiştir. 270. ve 300. Günler arasında F/m oranı arttırıldığında CST süresinin 

arttığı gözlemlenmiştir. 

 

 
Şekil.5. Değişen İş Paketlerinde Kapiler Emme Zamanı Profilleri 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu çalışmada, piyasada farklı amaçla kullanılan, farklı delik çaplarına ait serigraf ipeği ve 

örgüsüz kumaş olarak bilinen (Non-woven) destek materyalleri kullanılarak oluşturulan 

DMBR ve 0,22 µm ve 0,45 µm MBR performanslarının tek bir reaktör içerisinde kıyaslaması 

ve genel performanslarının değerlendirilmiştir. Artan LMH’lerde SRF ve CST değerlerinde 

artış gözlemlenmiş SF değerlerinde ise düşüş gözlemlenmiştir. Kademeli olarak düşürülen 

SADm değerlerinde de benzer sonuçlar çok daha belirgin bir şekilde edilmiş olup artan F/M 

oranlarında nispeten daha düşük değerlerde benzer sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen tüm 

bulgular ışığında özellikle kullanılan 30 µm DMBR gerek KOİ, süzüntü bulanıklık ve diğer 

parametreler de göz önünde tutulduğunda çok iyi bir MBR alternatifi olduğu söylenebilir. 

Bundan sonraki DMBR çalışmaları yapacak gerek gerçek ölçekli, gerekse laboratuvar ölçekli 

çalışmalar için 30 µm serigraf ipeği önerilebilir. 
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ANNOTATION 

In article to subjects: "Interaktive methods of the education as facility of the shaping main 

competency" is described about efficient use interaktive education in the field of profile of the 

formation and   receiving communication skill training. In article is stated description of the 

methods интерактивного education, as follows method project, debates, brainstorm, heuristic 

dialogue, ролевых and business plays, case-method, promoting development main 

competency training, actuating cognitive, communication, creative abilities with mastering 

management, organizational, reflex, search, skill and skill of the decision of the problems. 

The main task of the education system is the formation and development of an individual on 

the basis of national and universal human values and the creation of necessary conditions for 

his professional development: education, education and comprehensive formation of a child, 

preservation of the mother tongue, national traditions, information literacy, health promotion, 

etc. is the realization of rights. Formation and development of such qualities in students is 

considered an important task of the education system of the Republic of Kazakhstan. 

During the process of integration of Kazakhstan into the pan-European educational space, it 

was determined that the state needs competent, highly flexible and competitive specialists. 

The relevance of the formation of professional and basic competences is conditioned by the 

expansion of comparability and comparability of professional recognition, diplomas and 

qualifications. 

Currently, the main competencies are defined by several features: 

- Universal means (methods, approaches) important for a person in achieving the main 

goals (results) set for basic competencies; 

- basic competences allow to achieve certain results in ambiguous and complex 

situations. They provide an opportunity to solve problems both individually and jointly with 

others. 

The needs of modern society make the wide introduction of development technologies 

focused on the individual relevant. In such training, independence, decision-making 

responsibility, cognitive, creative, communicative, personal activity are developed and 

formed, which lead to the socialization of the learner as an individual and determine the 

quality of behavior of a competent business person in a job competitor. 

In developmental education, it is necessary to ensure the maximum activity of the learner 

during the formation of his basic competencies, because they are formed only in the 

experience of personal activity. Accordingly, many researchers associate innovations in 

education with interactive teaching methods [1]. 

Interactive means to interact, to be in a conversational mode, to be in dialogue with someone. 

Interactive approach can be considered as a modern form of active methods. The following 

can be attributed to interactive methods: discussion, debate, reflection, heuristic conversation, 

role-playing, business games, trainings, case-approach, project method, group work with 

"INTERACTIVE METHODS OF TEACHING AS A MEANS OF FORMATION OF 

BASIC COMPETENCES" 

 

 

ABIDINOVA Aygul Nurseitkyzy 

Kazakhstan, the city of Turkestan 

School-gymnasium No. 15 named after M. Zhumabaev 
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illustration of materials, discussion of video presentations, etc. Let's consider several 

interactive methods that contribute to the development of basic skills. 

1. Project method. 

Among the modern pedagogical methods, it is one of the equally adequate methods for the 

educational goals - the development of basic competencies. The method of projects is always 

aimed at individual work of students - individual, pair, group work of students for a certain 

amount of time. This approach is useful when solving really important problems that require 

investigative research (practical, scientific, creative, life). Practical guidance tasks increase 

the efficiency of the educational process due to increasing the motivation to learn cognitive 

knowledge. 

Working with the project is aimed at a comprehensive and systematic study of a problem and 

assumes the achievement of a practical result - an educational product. The educational 

product includes a video, an album, a poster, a newspaper article, a manual, a scene, a game 

(business, sports, role-playing), a website, etc. belongs to. Project activity involves making a 

report, writing a research abstract and other creative works. During the implementation of the 

project, the learner uses not only the educational tool, but also additional educational and 

methodological, scientific and reference literature. The role of the learner is reduced to 

observation, consultation, and analysis. 

During the implementation of the project, the student is involved in an active cognitive 

process, while the previously acquired knowledge on the subject is confirmed, and new 

knowledge is acquired. At the same time, in addition to knowledge of the subject, 

competences are formed: research (research), communicative, organizational-management, 

reflexive, skills and qualifications for working in a group, etc. [3]. 

2. Case approach. 

This method is a teaching technique that uses the depiction of real, social, economic, 

household problems. When working with a case, the learner searches for and analyzes 

additional information in various areas of education, even in his future profession. The 

importance of this approach is to offer the student an understanding of a real-life situation that 

makes the complex of known knowledge relevant. The case-approach forms a complex 

system in which different approaches are integrated than other technologies. It includes 

modeling, systematic analysis, problem approach, experimentation, description method, 

discussions, game methods. 

As a task, a student (or a group of students) can be given a proposal to make a report, create a 

project, or prepare a computer presentation. This approach is positively perceived by learners 

as an interactive approach, as they see it as a hands-on game. When working with a case, the 

following components of basic competences are formed: the ability to solve problems, to 

communicate, to apply subject knowledge in practice, to negotiate, to take responsibility, to 

be patient, and reflective skills [3]. 

3. Research approach. 

The development of a comprehensive personality, distinguished by the ability of creative 

thinking, is one of the current issues. In this regard, there will be many advantages of 

investigative methods, based on which investigative and heuristic (semi-exploratory) methods 

of problem-based learning are included. These methods meet the requirements of competent 

methods aimed at developing a person's ability to make independent decisions, be responsible, 

and be active. These two methods are similar to each other, the difference is in the level of 

independence of learners. 

The research form of classes using elements of problem-based learning considers the 

following activities: the scope and content of the research object; formulation of problems and 

goals; collection of information about the object of recognition; conducting research 
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(distinguishing facts, drawing conclusions, making experiments and simulating them); 

interpretation of the obtained data. 

4. Discussion. 

Discussion in the course of study is a form of learning in which students share their ideas, 

opinions, and opinions on the discussion of study issues in a purposeful and systematic 

manner. Recently, debates have been widely used in the professional activities of teachers in 

educational professional institutions of various levels as a form of communication between 

students in education. It is better to use it in solving problematic learning problems - in 

interdisciplinary conferences and debates. 

Debate provides an opportunity to use the elements of "teacher-student" and "student-student" 

cooperation in pedagogy, where the conflict between the teacher and the student will be 

eliminated, and the broadened mindset of the students will remain a common good. 

During the discussion, the following competencies are formed. Communicative (ability to 

communicate, formulate and ask a question, defend one's point of view, respect and accept the 

interlocutor), ability to collect and analyze, to take responsibility for oneself, identify a 

problem and solve it, etc. [3]. 

5. Ways of playing. 

The game is a type of activity for both adults and children, so it is very important to use this 

activity, which gives an opportunity to express an involuntary interest in learning the basics of 

science. When using games, a deep and serious perception of the material presented for 

recognition is realized. However, the game should not lead to the wrong perception of 

students in solving a certain problem, the students should feel the complexity of the 

knowledge material, and the learning process should not be perceived as a fun game. 

The use of various games - business, imitation, role-playing games transforms the educational 

process and creates optimal motivation to learn the subject. The game engages learners to 

actively participate in the learning process, and even passive individuals become interested. 

For example, role-playing games can be organized in the form of a conference, where the 

presenter, expert, critic, experts are appointed at the expense of the learner. As a result of the 

discussion of the specified issue, the decision of the conference will be made 

Defines the role of the teacher by directing the actions of students to achieve the goal of the 

work set in interactive lessons. In the process of education, all students are involved in the 

cognitive process, exchange of ideas, knowledge, methods of work is carried out with the 

joint work of students in mastering the educational material. 

Stimulates students' potential activity by searching for the bottom of the truth together with 

the team. During such interaction, not only knowledge is gained, but also communicative 

skills are developed: the ability to listen to the opinions of others, to distinguish and evaluate 

different points of view, to participate in discussions, to make joint decisions, to be patient, 

etc. [4]. 

Research methods - activation of creativity and competence in the performance of work; 

along with discussions, games and reflections, develops the individual's calmness and 

communicative qualities. The considered interactive approaches are applicable for the 

development of competence in the teaching of various subjects in the general education 

system, professional educational institutions, both primary and secondary, as well as in higher 

professional education. And on the basis of its formulation, it designs innovative pedagogical 

technologies that provide a highly qualified professional 
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ABSTRACT 

The second biggest cement exporter in the world is Türkiye with the industry, which is 

responsible for more than 8% of global carbon dioxide. In this paper, the specific energy 

consumption and related emissions of a real scale cement factory in Türkiye have been 

investigated. The effects of moisture rate of the input materials in the grinding unit have been 

assessed in detail. The specific energy consumption (SEC) and manufacturing costs (MC) of 

farine is calculated to be 73.48 MJ/ton and 4.13 $/ton, respectively. It is investigated that 

decreasing the moisture rate of feeding materials decreased the SEC and MC of the farine to 

65.86 MJ/ton 3.97 $/ton respectively. 

Keywords: cement industry; energy efficiency; exergy efficiency; grinding, specific energy 

consumption. 

 

1. Introduction 

The industrialization based on the growing energy consumption rates and population increases 

the world energy consumption, which has direct and indirect effects on human well-being and 

ecosystem.  

The industry is one of the main sectors effecting the global energy consumption and related 

emissions considerably. The grinding systems are the major auxiliary equipment and 

electrical energy consumers in cement industry.  

Around 2% of the electrical energy produced globally is consumed during the grinding 

process in cement industry (IEA, 2019). For 1 ton of cement around 360 MJ of electricity is 

used and 250 MJ of this energy is used during grinding process. The industry is one of the 

worst pollutant sectors in the world (Yue et al., 2021). The specific carbon dioxide (CO2) 

emissions intensity for cement is around 0.59 kgCO2 per kg of cement (Atmaca et al., 2012; 

Atmaca and Yumrutaş, 2014a; Atmaca and Yumrutaş, 2015).  

There are various energetic and exergetic approaches applied to various systems in the 

literature (Ozgener, 2007; Zhang et al., 2000). However, none of them focused on raw mills 

evaluating its overall exergetic and exergoeconomic effects in cement factories. 

Hossain et al., (2020) examined the energy management practices in the cement industries of 

Bangladesh. They concluded that the energy management practices could increase the energy 

efficiency by 5%. 

Tesema and Worrell (2015) calculated the energy intensity of cement factories in Ethiopia by 

identifying twentysix energy efficiency measures. They calculated the cost-effective energy 

saving potential to be 159 GWh for electricity and 7.2 PJ for coal. 
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Atmaca and Kanoglu (2012) has been inspected a raw mill in Gaziantep, Turkey. They 

calculated the 1
st
 and 2

nd
 law efficiencies of the system to be 61.5 and 16.4%, respectively. 

The SEC for farine is calculated to be 89.1 kJ/kg. 

Koroneos and Moussiopoulos (2005) focused on a plant in Greece. During exergetic 

assessment of the system, the energy and exergy input rates have been investigated for each 

state. They found that, the calcination process is responsible for 50% of the exergy lost in the 

system.  

In this study, a farine mill currently running in an actual cement plant is considered and the 

SEC of farine and the effects of the moisture rate of feeding materials on the SEC and the 

performance of the factory have been studied in detail.  

2. System description and methodology 

 

2.1. Cement manufacturing process 

 

 Cement production includes four main stages:  

- mining and grinding raw materials to produce farine and blending it in 

homogenization silos before preheating process in pyroprocessing tower,  

- pre-calcination of farine with hot gases sucked from the rotary kiln,  

- rotary kiln process to calcinate the farine and form clinker, 

- grate clinker cooler system to cool and send the clinker for final grinding 

process in a cement mill. 

 

Around 90% of the thermal energy is consumed in the rotary kiln and 90% electrical energy is 

consumed in milling processes. 

In this research, a cement manufacturing factory located in Gaziantep city is chosen as a case 

study for the evaluation of exergoeconomic performance of the overall plant.  

Every year, the plant produces about 1,400,000 ton cement. The factory has been using dry 

process during manufacturing of Portland cement. The factory uses a refractory lined tube 

type rotary kiln which has a diameter of 4.2 m and 59 m length and rotates with 1.6 rpm. The 

rotary burner has a clinker production capacity of 65-70 ton/h. In order to pre-calcinate farine, 

a cyclone type pre-heater consisting of 4 stages is used. Farine is heated to a sintering 

temperature as high as 1750 K in the kiln. Clinker is produced after the complete calcination 

of farine inside the kiln. The temperature of the clinker is decreased gradually in a grate 

cooler system. Finally, based on the type of the cement produced, pozzolans, gypsum and 

some additives are ground with clinker. 

 

2.2. Farine production process 

Farine grinding systems are used to pulverize the input materials to produce farine. Farine is 

burned in the kiln where the calcination process is completed and clinker is produced. The 

raw mill investigated in this study is a horizontal mill with one chamber. The circulation of 

farine and return materials is achieved by using a mechanical circulation system to grind 140-

170 ton of feeding materials per hour. The detailed specifications of the mill is indicated in 

Table 1.  

Fig.1 presents the schematic of the grinding system including a steel elevator with buckets. 

The raw materials (limestone, clay, marl and iron ore) are transported to the bunkers and 

weighed before entering the grinding system. The separator is used to convey the oversized 

material back to the grinding system. The feed rate of farine mill is proportionally effected by 

the amount of recirculating material. Up to 50% of moisture rate of the feeding materials can 

be decreased by using an external hot gas supply system. 
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Fig. 1. Flow diagram of farine production and farine mill system. 

 
Table 1 
Raw mill specifications. 

Model 

Inside 

Diameter 

（mm） 

Length 

(mm) 

Rotate 

Speed 

(rev/min) 

Ball 

Charge 

Capacity 

(tons) 

Feeding 

Mine 

Granularity 

(mm) 

Moisture 

Content 

of Feed 

and 

Discharge 

(%) 

Fineness 

Residue 

90μm 

(%) 

Processing 

Capacity 

(tons/h) 

Power 

(kW) 

Weight 

(tons) 

Humboldt 4,400 14,000 15.9 125 ≤ 35 15 – 1 12-14 160 3250 230 

 

3. System analysis 

3.1. Energy and mass balances 

The first law analysis methodology is used for each component of the factory. The mass flow 

rates, specific heat capacities, temperature and pressure values of substances entering and 

leaving each factory units are calculated. By using the real energy consumption and 

manufacturing (farine, clinker and cement) data, the SEC and MC values are calculated by 

using the Eqs. below: (Atmaca and Yumrutaş, 2014b): 
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4. Results and discussions 

The overall results are presented by performing thermodynamic analysis in Section 4.1. The 

effects of moisture content of raw meal on the raw mill performance are presented below. 

  

4.1. Thermodynamic analysis 

The overall 1
st
 and 2

nd
 law performances of the cement factory are evaluated to be 59.85% 

and 39.44%. The 1
st
 law efficiencies of the crusher, farine, pyro-processing tower, burner, 

coal mill, cooler, cement grinding unit and packaging system are calculated to be 67.38%, 

71.62%, 52.02%, 55.86%, 32.29%, 85.13%, 77.15% and 58.36% respectively. 

 

Because of the irreversible calcination process and tremendous heat losses, the rotary burner 

has the highest exergy loss rate (54.85 MW). 

Rotary burner and pyro-processing tower destructs around 60.88% and 22.02% of exergy 

input respectively. Pre-calcination of farine and clinker production are responsible for the 

destruction of 82.9% of total exergy of the factory.  

The rate of energy loss in factory units (kW) and the rate of exergy loss in factory units (kW) 

are presented in Fig.3 and Fig.4 respectively. 

The properties of each stream in the factory are presented in Table 2, energy and exergy rates 

and 1
st
 and 2

nd
 law efficiencies of the factory units are presented in Table 3 and the SEC and 

MC are presented in Table 4. 

 

 
Fig. 2. The rate of energy loss in factory units (kW). 
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Fig. 3. The rate of exergy loss in factory units (kW). 

 
Table 2 

Properties of each stream in the factory. 

No Stream 
ṁ

1
 

(kg/s) 

T
2
 

(K) 

Ė
3
  

(kW) 

Ėx
4
 

(kW) 

1 Input limestone 15.07 305.00 61.79 0.51 

2 Crusher electrical power - - 250.00 250.00 

3 Fine limestone 15.07 322.00 271.86 9.51 

4 Crusher boundary heat loss - - 171.66 171.66 

5 Marl 12.00 295.00 38.41 0.33 

6 Clay 4.13 295.00 18.98 0.16 

7 Iron ore 0.38 295.00 1.16 0.01 

8 Bauxite 0.38 295.00 1.20 0.01 

9 Moisture 4.17 295.00 87.25 0.74 

10 Electrical power (farine mill) - - 2,000.00 2,000.00 

11 Waste hot gas (pyro-processing tower) 18.43 560.00 7,215.13 2,115.47 

12 Air leakages 1.13 295.00 5.69 0.05 

13 Hot gas exhaust 18.43 385.00 2,538.66 342.72 

14 Heat loss (farine mill) - - 2,842.11 2,842.11 

15 Raw mix (farine) 40.06 385.00 3,729.77 503.51 

16 The electrical power of the tower - - 5,000.00 5,000.00 

17 Hot gas supplied from the burner 18.43 1,725.00 40,836.29 25,798.22 

18 Air leakages 7.01 300.00 0.00 0.00 

19 Hot farine 28.74 1,011.00 20,638.80 10,058.91 

20 Heat loss (Pyro-processing tower) - - 22,906.71 22,906.71 

21 Exhaust 18.43 227.46 4,191.96 1,057.58 

22 Rotary kiln electrical power - - 4,341.50 4,341.50 

23 Secondary air (grate clinker cooler) 24.86 1,083.91 23,240.13 12,047.60 
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24 Coal 2.00 344.00 112.60 9.34 

25 Primary air 2.74 290.00 87.48 4.24 

26 Air leakages 3.58 710.00 1,581.00 603.56 

27 Heat loss (rotary burner) - - 12,542.51 12,542.51 

28 Hot clinker 18.11 1,550.00 24,293.94 14,921.93 

29 Coarse coal 2.00 305.00 11 0.09 

30 Electrical power (coal mill) - - 1,504 1,504 

31 Hot gas (grate clinker cooler) 4.97 707.00 2,428.73 894.07 

32 Heat loss (coal mill) - - 2,670.36 2,670.36 

33 Fresh air 47.17 313.00 607.04 12.78 

34 Electrical power (grate clinker cooler) - - 1,873.00 1,873.00 

35 Heat loss (grate clinker cooler) - - 4,510.07 4,510.07 

36 Clinker (calcinated and cooled) 17.78 390.00 1,408.37 176.68 

37 Gypsum 0.92 310.00 7.56 0.12 

38 Limestone 0.99 310.00 7.30 0.12 

39 Electrical power (cement mill) - - 2,202 2,202 

40 Heat loss (Cement mill) - - 538.67 538.67 

41 Air leakages 1.14 381.00 93.43 10.72 

42 Cement 20.89 381.00 1,725.60 198.02 

43 Electrical power (packaging unit) - - 152 152 

44 Heat loss (packaging unit) - - 152.01 152.01 

45 Air leakages 0.10 310.00 1.01 0.02 

46 Finished cement 20.79 310.00 212.02 3.46 
1
Mass flow rate  

2
Temperature  

3
Energy rate  

4
Exergy rate 

 

 
Table 3 
Energy and exergy rates and 1

st
 and 2

nd
 law efficiencies of the factory units. 

Units 
Ėin 

(kW) 

Ėxin 

(kW) 
Ėout 

(kW) 

Ėxout 

(kW) 

ĖL 

(kW) 

ĖxL 

(kW) 

µI 

(%) 

µII 

(%) 

Crusher 311.79 250.51 210.08 5.74 101.71 244.77 67.38 2.29 

Raw mill 10,015.80 4,208.49 7,173.69 968.44 2,842.11 3,240.05 71.62 23.01 

Pyro-

processing 

tower 

47,737.48 30,951.22 24,830.76 11,116.49 22,906.71 
19,834.7

3 
52.02 35.92 

Rotary kiln 111,182.83 89,497.43 62,102.68 34,649.86 49,080.15 
54,847.5

7 
55.86 38.72 

Coal mill 3,943.73 2,398.16 1,273.37 263.45 2,670.36 2,134.71 32.29 10.99 

Grate clinker  

cooler 
30,336.92 19,078.36 25,826.85 11,443.26 4,510.07 7,635.10 85.13 59.98 

Cement mill 2,357.70 2,204.54 1,819.03 208.74 538.67 1,995.80 77.15 9.47 
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Packaging 365.04 155.47 213.03 3.47 152.01 152.00 58.36 2.23 

Total 206,251.28 148,744.19 123,449.49 58,659.45 82,801.79 
90,084.7

4 
59.85* 39.44** 

* 1
st
 law efficiency of entire factory 

** 2
nd

 law efficiency of entire factory (the total fuel energy consumption including electricity and coal 

are calculated). 

 

Table 4 
SEC, SExC and MC of cement factory. 

 

Product 
ṁ 

(kg/s) 

Ėin 

(kW) 

Ėxin 

(kW) 

SEC 

(MJ/ton) 

SExC 

(MJ/ton) 

MC 

($/ton) 

Farine 40.06 2,943.82 3,484.83 73.48 86.99 4.13 

Clinker 18.11 82,111.11 87,936.94 4,533.74 4,855.41 33.11 

Cement 20.89 82,801.79 90,084.74 3,964.46 4,313.16 41.84 

 

4.2. The effects of moisture content on overall thermodynamic and exergoeconomic 

parameters of the factory. 

There are many different ways to improve the performance of the grinding processes in 

cement factories. For an ideal grinding in a cement factory, the size of the raw materials, 

environmental conditions, the shape and size of the mill, feed material size, and moisture rate 

of feeding substances must be evaluated in detail. Moisture rates of the feeding materials are 

measured regularly during 24 months of period. The moisture rates for each material are 

presented in Table 5. 

 
Table 5  

Moisture rate of feeding materials. 

Farine mill feeding materials 
Moisture (%) 

maximum – minimum 

Limestone 8 – 2 

Marl 18 – 4 

Clay 17 – 4 

Iron Ore 10 – 3 

Bauxite 10 – 3 

 

With a typical moisture rate of 10% for the feeding products, the 1
st
 (µI) and 2

nd
 law (µII) 

efficiencies and SEC, SExC and MC values for farine, clinker and cement are calculated and 

presented. When the moisture rate of the mill has been decreased by 50%, total exergy 

destruction of the factory has been decreased by 782.25 kW and the overall 1
st
 and 2

nd
 law 

efficiency values are increased by 0.52% and 0.75%. 

Storing the farine mill input materials (Limestone, marl, clay, iron ore and bauxite) in a stock-

hole is an effective way to decrease the moisture rate of feeding materials significantly. The 

application of waste hot gas supply from pyro-processing tower or the burner will help reduce 

moisture rates significantly. The experiments on site showed that farine production increases 

by reducing the moisture rate of input substances. 
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The change of the performance parameters after a reduction of 50% of moisture content of 

input materials are presented in Table 6. 

Besides the SEC and SExC values, the MC for farine, clinker and cement has been decreased 

by 3.75%, 1.96% and 0.93% respectively (Table 7).  

Fig. 8 presents the effects of hot gas supply and moisture rate reduction on the performance 

parameters of farine production 

 
Table 6 

The change of the performance parameters after a reduction of 50% of moisture content of input 

materials. 

Factory Units 
ĖxL 

(kW) 

µI 

(%) 

µII 

(%) 

Crusher 244.18 73.50 2.53 

Raw mill 3,166.88 72.26 23.35 

Pyroprocessing tower 19,234.73 52.68 36.63 

Rotary kiln 54,742.10 56.06 38.90 

Coal mill 2,134.71 32.29 10.99 

Grate clinker cooler 7,635.10 85.13 59.98 

Cement mill 1,992.77 77.58 9.52 

Packaging 152.02 58.18 2.23 

Total 89,302.49 60.17* 39.73** 

* 1
st
 law efficiency of entire factory 

** 2
nd

 law efficiency of entire factory (the total fuel energy consumption including electricity and coal 

are calculated). 

 

 

Table 7 

SEC, SExC, MC of cement factory after reducing the moisture content of raw materials. 

Material SEC (MJ/ton) SExC (MJ/ton) MC ($/ton) 

Farine 65.86 80.14 3.97 

Clinker 4,423.83 4,746.86 32.46 

Cement 3,901.12 4,253.31 41.45 
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Fig. 8. The effects of hot gas supply and moisture rate reduction on the performance 

parameters of farine production. 

 

5. Conclusions 

In this inclusive study, the thermodynamic formulations are implemented to a currently 

running cement production factory using real factory data. The effects of milling system on 

the overall performance parameters of the factory have been investigated in detail. The 

resulting conclusions are drawn from the research: 

- Milling and burning processes are the two key parts for the cement plants and special 

considerations must be addressed to rise the energetic, exergetic and exergoeconomic 

performance of the entire factory. 

 - Controlling and decreasing the moisture content of raw meal used in farine mill by 50% and 

supplying the system hot gas from the pyro-processing tower have increased the overall 1
st
 

and 2
nd

 law efficiencies of the factory to 60.69% and 40.27% respectively. 

- The exergoeconomic assessment reveals that there is a substantial potential for rising 2
nd

 law 

efficiency by reducing irreversibilities.  

- Exergetic performance results show that the rotary burner is the most energy and exergy 

destructive unit in the factory. The performance of the factory should be improved by 

achieving minor improvements in the kiln system.  

- The collected data during the research showed that the hot gas supplied from the pyro-

processing tower and rotary burner increases the farine production significantly (from 140 

ton/h up to 170 ton/h). 

- The moisture rate of feeding materials supplied to the grinding systems should be as low as 

possible to increase the performance of the factory, which effects the manufacturing process 

considerably. 

- Comparable examination should be performed on the pyro-processing unit, rotary burner 

and grate clinker cooler systems to calculate the effects of different system parameters on the 

energetic, exergetic and exergoeconomic efficiencies. 
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- It is also concluded that this comprehensive assessment reported in this study will offer the 

researchers with valuable information about how sustainable the sector uses monetary, 

material and energy resources. 
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ABSTRACT  

Cultural heritage provides information about the architectural designs, construction 

techniques and decorative features of the buildings built in the past. In addition, cultural 

heritage is useful in examining the social, economic and cultural factors of the period in 

which the building was built. However, the decrease in the number of cultural heritage due to 

damage caused by natural factors and neglect, leads to a decrease in the information about the 

historical features of traditional buildings. Therefore, restoration is necessary for the 

protection of cultural heritage. Before the restoration of the buildings, the damage conditions 

of the materials used in the construction of the building are determined. Necessary 

reinforcements are applied in building materials for deformations that occur as a result of 

natural and environmental factors. Repair mortar, one of these applications, is used for the 

restoration of cracks and missing parts on the surface of the material. Today, due to the high 

mechanical and physical properties of composite mortars mixed with polymer material, which 

has emerged with the development of material science, it is preferred in restoration works. 

While the polymer composite mortars are used in restoration works, the material is 

characterized to be compatible with the historical characteristics of the original material in the 

cultural heritage. Destructive and non-destructive methods are used in material 

characterization. The fact that the ultrasonic test technique, which is one of the non-

destructive methods, does not damage the measured material, and its fast and reliable results 

gain importance in the characterization of composite mortars. 

In this study, it is aimed to examine the benefits of ultrasonic testing technique in the 

characterization of polymer composite mortars used in the restoration of cultural heritage. In 

the first part of the study, the use of repair mortar in the restoration of cultural heritage and the 

performance properties of polymer composite mortars compared to traditional repair mortars 

were examined. In the second part of the study, the benefits of ultrasonic testing technique 

characterization of polymer composite mortars are explained. Within the scope of the study, 

literature researches such as domestic and foreign articles, books, published theses, web 

resources were made. As a result of the researches, the addition of polymer materials to the 

composite mortars contributes to both their resistance to water and moisture and to the 

improvement of their mechanical properties. In addition, with the ultrasonic test technique of 

polymer composite mortar; Quantitative determination of the properties of the material makes 

it possible to design mortars suitable for the restoration of structures. 

Keywords: Ultrasonic Method, Restoration, Cultural Heritage, Polymer Composite Mortar 
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1. INTRODUCTION 

The basic approach to the protection of cultural heritage is to ensure its continuous 

maintenance. In many countries, historical buildings are examined within the framework of 

annual and five-year programs, and necessary maintenance and repairs are made according to 

the detected damages. Thus, they are protected without the need for costly interventions. 

Disasters such as fire, earthquake, and landslide that occur suddenly may require large-scale 

interventions (Ahunbay, 1999). 

The development of technology has an important place in the repair and maintenance of 

monuments without increasing the extent of natural or various causes of damage to the 

cultural heritage. Nowadays, mortars mixed with polymer material, which emerged with the 

development of technology and materials science, are used not only in the repair of modern 

structures, but also in the repair applications of traditional structures. 

In this study, the benefits of ultrasonic testing technique in the characterization of polymer 

composite mortars used in the restoration of cultural heritage were investigated. In the study, 

first of all, the use of repair mortar in the restoration of cultural heritage and the performance 

properties of polymer composite mortars compared to traditional repair mortars are discussed. 

In addition, in the study, the benefits of ultrasonic testing technique characterization of 

polymer composite mortars are explained. In the study, examples of composite mortars are 

given. Within the scope of the research, a literature review was made. In the characterization 

of polymer composite mortars with ultrasonic test technique in the restoration of cultural 

heritage; data were collected from theses, articles, books and web resources. 

2. THE USE OF REPAIR MORTAR IN THE RESTORATION OF CULTURAL 

HERITAGE 
During the restoration of cultural heritage, repair mortars are often used to refill joints or fill 

in missing parts of the material (Figure 1) (Isabert et al., 2014). In restoration works, it is 

important to design and apply a repair mortar that will exactly match the existing historical 

material and replace the original mortar in terms of restoring the cultural heritage in 

accordance with its original form (Schueremans et al., 2011). 

 

 
 

Figure 1. On the left is a drawing of a damaged column in which repair mortar can be used to 

fill in missing parts, as suggested in the drawing on the right (Isabert et al., 2014). 

 

Binder mortars are a mixture of inorganic binders, aggregates, water and sometimes additives 

and/or additives that have the task of holding solid particles together into a consistent mass. 

Mortars, consisting predominantly of lime and sand, have been used as a basic part of 

historical buildings for centuries. 

However, the introduction of Portland cement and/or Roman cement in the mid-19th century 

reduced the use of traditional lime mortar. The frequent use of cement bonding mortars in 
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historical buildings causes compatibility problems with the original materials of the historical 

building (Figure 2) (Avdelidis et al., 2004). 

 

 
 

Figure 2. In the restoration of porous building stones of cement mortars, incompatibility with 

stones in terms of color and texture and damage to stones such as salt rot corrosion 

(Moropoulou et al., 2000). 

 

A systematic approach is being made in the characterization of historical mortars. In the 

characterization of the mortars, the mortar components, the structure of the binder, the ratios 

of aggregates and additives are determined. 

 

2.1. Visual Characterization 

It is an on-site visual inspection by documenting with the naked eye and color scale to 

determine the color, texture and surface finishing properties of mortars. Moreover, a detailed 

research is carried out in the laboratory to ensure that the mortars are compatible with the 

original material in terms of color and texture by using a stereo microscope (Figure 3) 

(Schueremans et al., 2011). 

 

 
 

Figure 3. Researching the repair mortar to be compatible with the original material using a 

stereo microscope (Schueremans et al., 2011). 

 

2.2. Chemical Characterization 

The chemical composition of the mortar samples is determined using X-ray fluorescence 

(XRF) (Figure 4). In addition, the chemical analysis is based on acid dissolution of the binder 

from the aggregate. It provides additional information on the chemical composition of the 

acid-soluble binder and the aggregate and their relative proportions as long as the aggregate is 

insoluble in acid. The relative ratios of binder and aggregate are determined. It also helps to 

define the binder type and the ratio of binder to aggregate (Schueremans et al., 2011). 

659

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



 

 
 

Figure 4. Chemical characterization of mortar samples (URL 1). 

 

2.3. Mineralogical Characterization 

Chemical characterization alone cannot provide all the information needed for a complete 

interpretation. Confirmation of identification evidence from chemical composition is 

supported by combined methods, including mineralogical analysis (Figure 5). To do this, X-

ray diffraction (XRD) analysis is used, which allows the identification of the mineral 

composition of the finest fraction (<80 μm), the crystalline phases in the binder. Since the 

amorphous phases from hydration and pozzolanic reactions are very difficult to detect and 

cannot even be detected, XRD, thermogravimetric analysis (TGA) and differential 

thermogravimetric analysis (DTG), which can identify these reaction products as well as the 

degree of carbonation, are determined (Schueremans et al., 2011). 

 

 
 

Figure 5. Mineralogical characterization of repair mortar for historical buildings (López-Arce 

et al., 2016). 
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2.4. Physical Characterization 

Physical characterization is performed to determine the capillary porosity and water content 

development on the hardened mortar (Aragon et al., 2019). The phase transition of water to 

ice causes serious damage to the stones. The decomposition mechanism of porous materials is 

almost the same in case of frost and salt crystallization. Some salt tests show greater structural 

damage to the stone matrix than freeze damage. This indicates that the decomposition process 

is faster in a salt-rich environment. Since the damages in stone and mortar depend on the 

relative humidity, temperature and pore structure in salt-rich environments, physical 

characterization tests of the repair mortar are performed to evaluate its durability in harsh 

environmental conditions (Figure 6) (Török et al., 2019). 

 

 
 

Figure 6. Development of cracks in porous limestone due to frost damage (Török et al., 

2019). 

2.5. Mechanical Characterization 

Having knowledge about the mechanical properties of the mortar ensures a good performance 

of masonry walls (Garijo et al., 2017). Moreover, the high mechanical performance of the 

mortars is effective in the earthquake resistance of the walls (Apostolopoulou et al., 2017). 

Repair mortars used in the restoration of historical buildings should have a higher strength 

value than the original building material in terms of the strength of the historical building 

(Figure 7) (Garcia-Ramonda et al., 2020; Vavričuk et al., 2018). 

 

 
 

Figure 7. Tests to determine the mechanical properties of the repair mortar (Aragon et al., 

2019). 
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3. PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POLYMER COMPOSITE MORTARS 

COMPARED TO CONVENTIONAL REPAIR MORTARS 
Polymer composite mortars have been developed to meet some needs in construction and 

public works. These materials are used as repair materials in tile adhesive, facade cladding 

and road construction (Figure 8) (Pascal et al., 2004). Among the synthetic polymers used for 

restoration, epoxy, acrylic polymers, organic silicones and fluoropolymers differ in their 

properties and effects on treated objects (Terlikowski et al., 2020). 

 

 
 

Figure 8. Improvement of mechanical property performance of walls with polymer composite 

mortar (Jing et al., 2022) 

 

While the polymers used in restoration works are polyolefin, polyester, polyamide, 

polyacrylic and polyvinyl, epoxy polymers are preferred. They are used as coating, adhesive, 

fixative, varnish and strengthener in restoration works (Figure 9) (Chércoles Asensio et al., 

2009). 

 
Figure 9. Some polymer materials used in restoration (Chércoles Asensio et al., 2009) 
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The degree of penetration of the polymers into the porous matrix of the stone is an important 

parameter when evaluating the efficacy and durability of treatments (Casadio et al., 2004). 

The advantages of these materials are mainly their good reinforcing performance and their 

water resistance without changing the appearance of the objects (Figure 10). When the 

hydrophobicity of the shielding material is strong, the tension at the hydrophobic/hydrophilic 

interface will be centralized, thereby accelerating the damage process. This damage is caused 

by physical property differences between the hydrophobic part of the stone and the 

hydrophilic part of the cast stone. Salt crystallization, degradation cycles including freeze-

thaw cycles, water transport in porous stones and the presence of phase transition affect the 

damage process. In order to reduce the damage caused by conservation materials, new 

materials are being developed that are well compatible with stones, such as hydrophilic 

biomineralization (Zhang et al., 2013). 

 
 

Figure 10. Mortars with polymer additives are more resistant to salt solutions (Zhang et al., 

2013). 

One of the most important aspects of the use of polymers in protection applications is the 

resistance of materials to biological degradation. In addition, polymers are resistant to 

microbial colonization to slow the ongoing degradation of cultural heritage (Cappitelli et al., 

2021). Pollutants in the atmosphere cause harmful effects on humans, animals and vegetation, 

as well as accelerate the deterioration of earth materials. The transport of gases and water 

vapor initiates the deterioration of the stone surface due to dissolved pollutant gases emitted 

from stationary and mobile sources (Figure 11) (Ocak et al., 2015). 

 

 
 

Figure 11. As seen in the SEM images, gypsum crystals formed anywhere on the unprotected 

(uncoated) edges of the marble slabs (Ocak et al., 2015). 
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The durability of a stone is defined as a measure of its ability to resist weathering and retain 

its original size, shape, durability and appearance over a long period of time. In addition, the 

potential durability of engineered stones, estimated through a semi-empirical indicator of 

static durability, significantly improves by transitioning to a weak/moderate rock grade. Tuff 

stones have poor durability due to their high porosity, mainly due to the presence of water and 

the crystallization of salts in their porous structure. Therefore, they require frequent 

maintenance and renewal. To design a durable repair of old walls, it is necessary to study the 

properties of the original materials, to analyze the reasons for their decomposition. The 

polymeric materials used for the protective treatment provide a strong reduction in the water 

absorption of these stones. In addition, polymer-added mortars show better resistance to UV 

light (Figure 12) (Vacchiano et al., 2008). 

 

 
 

Figure 12. Color changes of polymeric added stones against UV light (Vacchiano et al., 

2008). 

3.1. Advantages of Ultrasonic Test Technique Characterization of Polymer Composite 

Mortars 
The ultrasonic pulse velocity (UPV) method is an accepted non-destructive method used in 

both laboratory-based research and in situ material characterization and damage detection. 

The UPV method involves high-frequency sound waves above 20 kHz transmitted through 

the material under test, and the speed of the wave passing through it is measured. The 

measured velocity (UPV) depends on the crystal structure, material properties and defects in 

the test sample (Figure 13) (Noor-E-Khuda and Albermani, 2019). 

 

 
 

Figure 13. Characterization of building materials by ultrasonic testing technique (Noor-E-

Khuda and Albermani, 2019). 
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Ultrasonic testing relies on transmitting and receiving high-frequency sound waves into 

materials to detect any discontinuities. Probes with a pulser/receiver feature are used to send 

sound waves. A probe connected to the ultrasonic tester sends sound waves into the material. 

Sound waves pass through the material and are reflected back to the probe. When a 

discontinuity is found, the sound waves return to the probe before the distance is complete, 

indicating that a discontinuity exists (Figure 14 and 15) (URL 2). 

 

 
 

Figure 14. Determination of discontinuities of building materials by ultrasonic testing 

technique (URL 2) 

 

 
 

Figure 15. Ultrasonic test technique measurement methods (URL 3) 

 

Non-destructive techniques based on the propagation of elastic waves have been successfully 

applied in the inspection of building materials. The wave propagation velocities depend on the 

density and hardness of the material, and Young's modulus and Poisson's coefficient for linear 

elastic isotropic materials. Also, wave propagation is affected by the presence of damage 

(cracking, voids, etc.). It is determined by measuring the time passing from one point to 

another at the boundary of the solid of an elastic wave (Rodríguez-Mariscal et al., 2021). 

Ultrasonic testing technique is useful in monitoring the development of the cured properties of 

the mortar (Figure 16) (Autiero et al., 2021). 
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Figure 16. Utilizing ultrasonic testing technique to monitor the development of the cured 

properties of the mortar (Autiero et al., 2021). 

 

The technical role of masonry mortar in masonry is generally related to adhesion, load bearing 

and adjustment of units. However, deformability, workability, shrinkage, freeze-thaw 

resistance and vapor transmission of the walls must be adapted to each of these parameters 

according to the type of masonry unit. Characterization of any binder is carried out in order to 

meet all the necessary criteria of a suitable mortar and to determine the binder and aggregate 

ratios. In addition, quantitative evaluation of the basic mechanical properties of the mortars as 

a function of the binder content and the curing age of the mortar is important for the durability 

of the mortars (Figure 17) (Ramesh et al., 2019). 
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Figure 17. Determination of the masonry mortar of the structure by ultrasonic testing 

technique to estimate the amount of energy released from the fracture propagation at the 

adhesion surface between the stone material (Grazzini et al., 2020). 

 

For properties such as workability, mechanical strength and hardness of repair mortars, it is 

important to know the degree of variation in each of their values as a function of mortar 

composition and curing time. This information can facilitate the selection of a suitable mortar 

composition, taking into account the characteristics of the unit forming the wall. It enables to 

establish reasonable linear relations between the density and compressive strength function of 

the binder at different ages with the ultrasonic testing technique (Figure 18). This method is 

useful to determine the binder and aggregate ratios of repair mortars (Ramesh et al., 2019). 
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Figure 18. Determination of the modulus of elasticity of the samples by ultrasonic testing 

technique (Czarnecki et al., 2021). 

 

4. CONCLUSIONS 
Monuments are important symbols of the cultural heritage of countries. However, natural or 

environmental factors adversely affect the monuments and cause damage or deterioration in 

the structures. In order to prevent the increasing damage to monuments and the danger of 

irreversible loss of cultural heritage, scientific studies on the protection of monuments 

increase. Restoration is carried out in order to protect the cultural heritage and transfer it to 

future generations. In addition, it is important to make repairs while preserving the historical, 

aesthetic, structural and typological features of the cultural heritage. Moreover, it causes an 

increase in scientific studies to make repairs in accordance with the principle of least 

interference in the restoration works of cultural heritage. 

The use of polymer materials in the development of repair mortar for the restoration of 

cultural heritage provides benefits in the repair of damage caused by environmental factors in 

the building. Polymer materials; In addition to being resistant to mechanical, insulation and 

external effects, polymers maintain their mechanical integrity when exposed to light and 

oxygen, but lose their color, ensuring that the material is compatible in color and texture in 

the restoration of cultural heritage. The addition of polymer materials to composite mortars 

contributes to both water and moisture resistance and improvement of their mechanical 

properties. In addition, the ultrasonic test technique, which is a non-destructive testing method 

in the characterization of the repair mortar, makes it possible to evaluate the mechanical and 

physical properties of the composite material quantitatively. Ultrasonic testing technique; In 

addition to determining the mechanical properties of the materials in the building, the 

locations of the gaps and the size of the cracks, this method performs the structure without 

damaging the structural order, ornamentation and structural integrity of the building. In 

addition, this method provides benefits for the preparation of suitable composite mixtures by 

determining the proportions of the additive materials used in the composite mortar. 

Determining the quality safety of materials has a significant impact on the building's 

resistance to external forces such as earthquakes and winds. Determining the properties of 
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building materials helps to restore the cultural heritage in accordance with its originality, 

since the ultrasonic method does not pose a risk to human health and gives reliable and fast 

results. 
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ÖZET 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, düşmanı yurttan atma ve olası bir kıtlığı engelleme için ekonomik 

tedbirler alınmıştır. Askeri zafer kazanıldıktan sonra ise yeni rejim; ekonomiyi millileştirme, 

geliştirme, halka yerli malı kullanma alışkanlığını kazandırma ve tasarrufu öğretme 

çalışmaları başlatmıştır. Ancak 1923-1930 yılları arasında gerek Osmanlı Devleti’nden 

devralınan ekonomik yapının bağımsızlığını yitirmiş olması, gerekse “Lozan Barış 

Antlaşması” sürecinde kabul edilen “Ticaret Sözleşmesi” gereği dış ticaret üzerindeki 

sınırlamaların 1929 yılına kadar devam etmesi gibi sebeplerle ekonomiyi millileştirme ve 

geliştirme konusunda zorluklar yaşanmıştır. Bu olumsuz duruma rağmen yeni rejim elindeki 

imkanları zorlayarak; ekonomiye zarar veren kurumları ortadan kaldırma ve onun yerine milli 

ekonomiyi oluşturma yönünde yoğun olarak çalışmıştır.  Bu süreçte 1924 yılında toplanan 

“İzmir İktisat Kongresi” kararları gereğince 1929 yılına kadar ekonomide liberal politikalar 

uygulanmaya çalışılmıştır. Lakin 1929 yılında başlayan “Dünya Ekonomik Buhranı” gibi 

sebeplerle Türkiye’nin liberal politikalarla planladığı ekonomik düzene ulaşamayacağı 

anlaşılmıştır. Böylece 1930’lu yıllarda ekonomide “devletçilik” politikası uygulamaya 

konulmuştur. Bu doğrultuda da halkı yerli malı kullanmaya ve tasarrufa teşvik etme 

çalışmaları başlatılmıştır. Bu dönüşüm sürecinde devlet politikalarını halka anlatması 

amacıyla “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti” kurulmuştur. Bu çalışmada, Kurtuluş Savaşı 

Yılları, 1923 ile 1930 yılları arası dönem ve 1930’lı yıllarda uygulanan ekonomi politikaları 

araştırılmıştır. 1930’lu yıllarda ekonomide devletçilik ilkesi çerçevesinde uygulanan 

politikalarla istenen iktisadi hedeflere ulaşıldığı görülmüştür. Ayrıca milli iktisat, yerli malı 

kullanma ve tutumluluk konularında faaliyetler yürütüldüğü ve halkın buna destek verdiği 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bağımsızlık, Ekonomi, Liberalizm, Devletçilik, Yerli Malı 

 

ABSTRACT 

During the years of the War of Independence, economic measures were taken to drive the 

enemy out of the country and to prevent a possible famine. The new regime after military 

victory; It has started studies to nationalize and develop the economy, to make the people 

acquire the habit of using domestic goods and to teach saving. However, the restrictions on 

foreign trade continued until 1929 due to the loss of independence of the economic structure 

inherited from the Ottoman Empire and the "Trade Agreement" adopted during the "Lausanne 

Peace Treaty". For these and similar reasons, there were difficulties in nationalizing the 

economy. Despite this unfavorable situation, the new regime worked intensively to eliminate 

the institutions that harmed the economy and to create a national economy instead.  In this 

process, in accordance with the decisions of the "Izmir Economic Congress" held in 1924, 

liberal policies were tried to be implemented in the economy until 1929. However, the "World 

Economic Depression" that started in 1929 and affected the whole world It also negatively 

affected the young Republic of Turkey. In fact, the depression caused Turkey to fail to 

achieve the economic order it had planned with liberal policies. As a result, a policy of 
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"statism" was introduced in the economy in the 1930s. Accordingly, the state initiated a 

number of efforts to encourage the Turkish people to use domestic goods and to save money. 

In this transformation process, the "National Economy and Savings Society" was established 

in order to convey these policies to the public. In the study, the years of the War of 

Independence, the period between 1923 and 1930 and the economic policies implemented in 

the 1930s were investigated. In the 1930s, it was seen that the desired goals were achieved in 

the policies implemented within the scope of the principle of statism in the economy. In 

addition, it was concluded that activities were carried out on national economy, the use of 

domestic goods and being thrifty and the people supported this. 

Keywords: Independence, Economy, Liberalism, Statism, Domestic Goods.  

 

 

1.GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nden kapitülasyonların, dış borçların ve 1911-1918 yılları arsında art arda 

yaşanan savaşların ekonomiye olumsuz etkileri sebebiyle oldukça kötü bir ekonomik miras 

devralınmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarında, hem düşmanı yurttan atmak için gerekli imkanları 

yaratmak hem de bu süreçte olası bir kıtlığın önüne geçmek için faaliyet yürütülmüştür. 

Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra askeri zaferlerin kalıcı 

olması için ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade etmiş ve zaferden sonra bu 

düşünceden hareketle iktisat savaşı başlatılmış görünmektedir. 

Kurtuluş Savaşı’nın yürütüldüğü ve bu dönem olağanüstü koşulların yaşandığı süreçte savaş 

için duyulan ekonomik ihtiyaçların karşılanması ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıların bir 

kıtlık sürecine dönüşmemesi için tedbirler alınmıştır. 1923-1930 yılları arasında ise İzmir 

İktisat Kongresi kararları rehber edinilerek serbest ekonomi politikası uygulanmaya 

çalışılmıştır. Ancak, serbest ekonomi politikasında istenen başarı yakalanamamıştır. Bu 

olumsuz sürece 1929 dünya ekonomik burhanının Türkiye’ye getirdiği olumsuz etkileri de 

eklenince Türk Hükümeti, ekonomide uygulanan politikalarda değişikliğe gitmeyi tercih 

etmiştir. Böylece ekonomide “devletçilik” ilkesi benimsenerek sorunlara cevap arama yoluna 

gidilmiştir. Bu kapsamda da Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanırmış ve yürürlüğe 

konmuştur.  Bütün bu süreçte tarihten çıkarılan dersler doğrultusunda yerli malı kullanımı ve 

tutumluluk konularında da çalışmalar yürütülmüştür. Çalışmanın amacı, Kurtuluş Savaşı 

yılları ile 1923- 1930 arası dönem ve 1930’lu yıllarda uygulamaya konan ekonomi politikaları 

ve bu süreçte yerli malı kullanımı konusunda yapılanlar çalışmalar araştırılmıştır. 

2. KURTULUŞ SAVAŞI YILLARI (1918-1922) 

Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Kurtuluş Savaşı’nı (Millî Mücadele) Samsun’dan 

başlattığında milli egemenliğin ancak iktisadi alanda egemenliğin sağlanması ile süreklilik 

kazanabileceği gerçeğinin bilinci ile hareket ediyordu. Ekonominin temelinin milli kaynaklara 

dayandırılması gerektiğinin tarihi tecrübelerine sahipti. Düşmanı yurttan atma faaliyetleri 

sürdürülürken bu düşünceden hareketle milli ekonomi konusunda da adımların atılmaya 

başlandığı bilinmektedir. Zira 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 

(TBMM) oluşturulan (11 Mayıs 1920’de) 11 bakanlıktan biri İktisat Bakanlığı idi. Hükümet 

programında da ekonomi ve iktisat konularına yer verilmiştir.
1
  Bu dönem savaş koşullarının 

verdiği imkanlar dahilinde ve dönemin koşulları gereği “denk bütçe” politikası uygulanmıştır. 

Bazı altyapı yatırımları yapılması ve ticaret ile sanayi alanlarında bazı adımların atılması gibi 

faaliyetlere girişildiğini de araştırmalardan görmekteyiz. Ayrıca yerli malı kullanımı ve milli 

tasarruf konuları da bu dönem gündemde olan konulardır (Akyüz vd. 2007:268-269).  

                                                           
1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: Afetinan, (1972), Devletçilik İlkesi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Birinci Sanayi Planı, 

Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları.  
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Kurtuluş Savaşı’nın başında savaşın mali kaynaklarını Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin 

halktan topladığı “nakdî ve aynî” yardımlar oluşturuyordu. TBMM kurulduğu günlerde bu 

konuda alınan ilk tedbir ise Osmanlı Hükümeti’nin Anadolu’dan topladığı vergilere el 

konulması olmuştur (Tokgöz, 2005: 319). Düzenli ordu kurulduktan sonra ordunun 

ihtiyaçlarının günü gününe karşılanması gerekiyordu. Bu durumda Ankara Hükümeti’nin, (on 

yıla yakın bir süredir devam eden savaşlar nedeniyle yokluk yoksulluk içinde olan) Anadolu 

insanından başka yardım için elini açacağı kimsesi yoktu (Tokgöz, 2005: 319). 

Nitekim Mustafa Kemal Paşa, Başkomutan (4 Ağustos 1921) yetkisini alınca yetkisini 

kullanarak Tekâlif-i Milliye Emirleri (7-8 Ağustos 1921) olarak bildiğimiz kanun niteliğindeki 

emirleri yayınlamıştır. Emirlerin uygulamaya konulması için Mali Yükümlülükler 

komisyonları kurulmuştur. Söz konusu düzenleme ile ordunun ihtiyacını karşılamak üzere 

Anadolu genelinde her evden bir kat çamaşır, bir çift çarık gibi şeyler istenmiştir. 

Tüccarlardan ve yine halktan cephede kullanılan hayvanlar için nal, yem torbası vb. ihtiyaç 

duyulan malzemelerden ellerinde bulunanları, daha sonra devlet tarafından bedelleri ödenmek 

üzere istenmiştir. Yine halkın elinde mevcut olan buğday, un, saman, arpa, küçük ve büyük 

baş hayvan, gazyağı, mum, kahvaltılık malzeme vb. mal ve ürünlerin ordu adına yüzde 

kırkına el konulacağı ve bunların bedellerinin sonradan ödeneceği bildirilmiştir. Halktan, 

elindeki taşıt araçları (kağnı, araba, at, eşek, motorlu taşıtlar vb.) ile ayda bir kere ve yüz 

kilometreyi aşmayacak şekilde orduya ait malları istenilen yerlere ücretsiz taşıması 

istenmiştir. Ayrıca ülkeyi (Anadolu’yu) terk edenlerin mallarından ordunun ihtiyacını 

karşılayacak olanlarına el konması kabul edilmiştir. Söz konusu “emirler” yerine getirilirken 

zimmet vb. davranışları önlemek ve halkın verdikleri eşyanın veya malzemenin cephedeki 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik olduğundan emin olmasını sağlamak amacıyla komisyonlar 

oluşturulmuştur. Dahası, yaşanacak olumsuzluklara tedbir olarak Kastamonu, Samsun, Konya 

ve Ankara’da İstiklal mahkemeleri kurulmuştur (Aydın ve Aydın, 2011: 273-274). Görüldüğü 

gibi yayınlanan emirlerle halktan Kurtuluş Savaşı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, mal, 

para ve hizmet talep edilmiştir.  

Büyük Taarruz için hazırlıkların yapıldığı süreçte, Tekalif-i Milliye Emirleri ile toplananlar ve 

İstanbul’dan kaçırılan askeri silah vb. malzemelerin yanısıra, Hintli Müslümanlar ile Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden (SSCB) destek yardımları gelmiştir. İlaveten, “1921 

Ankara İtilafnamesi” gereğince Fransa, Anadolu’dan çekilirken önemli miktarda ve çeşitte 

silahı taşıyamaması gibi sebeplerle Ankara Hükümeti’ne bırakmak zorunda kalmıştır. Bu 

mühimmat Batı cephesi nakledilmiştir. Büyük Taaruz’un ekonomik kaynakları ve mühimmat 

ihtiyaçları bu şekilde sağlanmıştır (Tokgöz, 2005:320).  

Türk Bağımsızlık Savaşı’nın yapıldığı söz konusu süreçte yukarıda belirtildiği gibi bir taraftan 

savaş bütçesi oluşturulmaya çalışılırken diğer taraftan olması muhtemel bir kıtlığın önüne 

geçilmesi için tedbirler alınmış, bunun için kanunlar kabul edilip yürürlüğe konmuştur.  

Savaşı bu koşullar içinde yürütülmüştür
2
 (Erkmen 2022a; 375-377; Erkmen, 2022b: 1481-

1482). Söz konusu yıllarda TBMM aldığı olağanüstü tedbirlerle savaş bütçesinin 

oluşturulmasına ve bunu yaparak tam bağımsızlık ilkelerinden taviz vermeden “Ya istiklal ya 

ölüm” anlayışı ile yürütülen Bağımsızlık Savaşı’nın başarıya ulaştırılmasına çalışmıştır 

(Aydın, 2016: 113). 

Sonuçta, Anadolu halkı, Tekalifi-i Milliye emirlerine verdiği cevapla vatanını işgalden 

kurtarmak için benzeri olmayan bir fedakârlık yapmış ve nihayetinde hak ettiği zaferi elde 

etmiştir. Her savaş yokluk ve kıtlık getirir, ancak alınan tedbirler sayesinde, Kurtuluş Savaşı 

sürecinde ciddi kıtlıklar yaşanmamıştır diyebiliriz (Tokgöz, 2005: 320). Zira bütün 

fedakarlıklar sonucunda Kurtuluş Savaşı başarıya ulaşmış 9 Eylül 1922’de düşman yurttan 

                                                           
2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: Meydan, 2020. 
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atılmış, devamında Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmış ve ardından nihai barışı 

getirecek olan Lozan Barış Antlaşması görüşmeleri başlatılmış ve İzmir İktisat Kongresi 

toplanmıştır. Kongrede, tarım, sanayi, işçi, memur vb. ekonominin her alanında neler 

yapılacağı tartışılmış, yapılacaklar konusunda kararlar alınmış, yerli malı ve tutumluluk 

üzerinde durulmuştur (Aydın ve Aydın, 2011: 273-274).  

3. ZAFER SONRASI EKONOMİK GELİŞMELER  

Osmanlı Devleti’nden alınan ekonomik mirasa baktığımızda, Batı dünyasında yaşanan sanayi 

devriminin getirdiği ekonomik gelişmelerin takip edilemediği görülmektedir. Osmanlı 

idarecilerinin 1838 yılında İngiltere ile imzaladığı “Balta Limanı Ticaret Antlaşması” ile 

Osmanlı toprakları sömürgeci Batılı devletlerin açık pazarı durumunu almış denilecek duruma 

gelmiştir. Osmanlı yerli sanayi ürünleri, Batı’da üretilerek Osmanlı pazarlarına sürülen seri 

üretim ürünlerin karşısında, rekabet edemez duruma gelmiştir. Böylece Devlet’in son 

dönemlerinde sanayisi, el tezgâhları ve küçük imalathanelerle sınırlı kalmıştır. Diğer taraftan 

kapitülasyonlar ile dış borçların ağır koşulları ve dış borçlar ödenemeyecek duruma geldiği 

zaman kurulan Duyun’u Umumiye ve devamında yaşanan Trablusgarp, Birinci ve İkinci 

Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlamda çöküşüne 

neden olmuştur diyebiliriz (Aydın ve Aydın, 2011: 358). 

3.1. 1923-1930 ARASI LİBERAL YILLAR  
1923 ile 1930 arası dönem Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomi politikalarına baktığımızda, 

daha çok millileştirme, kamu bankaları kurma, demiryolları yapımı gibi çalışmalara 

yoğunlaşıldığı ve ekonomiye sınırlı oranda müdahalede bulunduğu bilinmektedir. Özel sektör 

yaratma konusunda teşviklere yönelindiği ve tarım kesiminin desteklendiği görülmektedir. Bu 

temel ilkelerin, İzmir İktisat Kongresi’nde alınan tavsiye kararları doğrultusunda şekil aldığını 

söyleyebiliriz (Yay, 1999: 290). Nitekim Türkiye Cumhuriyeti devraldığı çok kötü ekonomik 

mirastan kurtulmak için Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren köklü değişim ve yapılanma 

süreci başlatmıştır. Bunun için atılan ilk önemli adım ise 17 Şubat 1923 yılında İzmir İktisat 

Kongresi’nin toplanmasıdır (Aydın ve Aydın, 2011:158). 

Lozan Konferansı'nın çeşitli tartışmalarla çıkmaza girip kesildiği bir sırada 17 Şubat 1923'te 

toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde öncelikle iki konuya ağırlık verilmiştir (Ökçün, 

1971:307-308). Bunlardan birincisi; Ülkenin sanayici, işçi, tüccar ve çiftçi gibi farklı 

kesimlerinin sorunlarını ve taleplerini öğrenmek; ikincisi ise ekonominin gelecekte alacağı 

biçim hakkında yabancı sermayedarları bilgilendirmek idi. Bunu yaparak da Lozan 

görüşmelerinde Türkiye için olumlu yönde katkı sağlamak amaçlanmış görülmektedir 

(Kepenek ve Yentürk, 1994: 32).  

Kongrede üzerinde çok durulan "Millî Ekonomiyi" oluşturma düşüncesinin başlangıcı, 

Üçüncü Selim dönemindeki bireysel girişimlere kadar götürülebilir, ancak bu düşünce İttihat 

Terakki döneminde “millî burjuvazi yaratma” kapsamında devlet politikası halini almıştır 

(İlyas, 2021:646). Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti’nde ise bu konuya daha çok önem 

verilmiştir. Bunda amaç; söz konusu dönem için çoğunlukta olan azınlıkların ve yabancı 

tüccarların yerini Türk girişimcilerin alması, aynı şekilde Türklerin sermayesiyle kurulan 

bankaların yabancıların Türkiye’de kurduğu bankaların yerini almasıdır (Ergin, 1977: 10). 

Gülsün G. Yay’ın belirttiği gibi, (1999), Mustafa Kemal Paşa, "kesin zorunluluk olmadıkça 

piyasalara karışılmayacağını, ancak devletin hiçbir piyasayı da başı boş bırakmayacağını" 

belirtmiştir. Bu düşünceden hareketle, Devlet, liberal ekonomi modelinin iyi işlemesi için 

aktif rol almıştır, diyebiliriz (Yay, 1999: 290). 

Bu kapsamda enflasyondan kaçınma amacına ulaşabilmek için, sıkı para politikası 

uygulanmasından, bütçenin denk tutulmasından ve Türk lirasını değerli ve istikrarlı bir para 

olarak tutma gayretinden taviz verilmemiştir. Ancak her iki döneme özgü koşullar bu 

amaçlara ulaşmada farklı stratejiler uygulamayı zorunlu kılmıştır (Yay, 1999:289.290). 

Kongrede de kapitülasyonların kaldırılması şartıyla yabancı sermayeye de karşı olmadıklarına 
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dair mesaj verilerek ekonomide liberal politikalar belirlendiği vurgusu yapılmıştır. 

Kongre’nin sonuç bildirgesinde kabul edilen “Misak-ı İktisadi”nin esasları on iki maddede 

toplanmıştır. Bunlar kısaca bahsetmek gerekirse aşağıdaki gibidir (Toprak, 2004:7): 

 

 “Türkiye milli hudutları dahilinde, lekesiz bir istiklal ile......” 

 “Türkiye halkı milli hakimiyetini kanı ve canı pahasına elde ettiğinden…” 

 “Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder…” 

 “Türkiye halkı, sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır: vakitte, 

servette ve ithalatta israftan kaçar”  

 “..... Ormanları evladı gibi sever, bunun için ağaç bayramları yapar......” 

 “Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düşmanımız, taassuptan uzak 

dindarane bir salabet her şeyde esasımızdır…” 

 “Türkler irfan ve marifet aşığıdır…” 

 “Birçok harpler ve zaruretlerden dolayı eksilen nüfusumuzun fazlalaşması ile beraber 

sıhhatlerimizin, hayatlarımızın korunması en birinci emelimizdir. Türk, mikroptan, pis 

havadan, salgından ve pislikten çekinir, bol ve saf hava, bol güneş ve temizliği 

sever......” 

 “Türk, dinine, toprağına, hayatına ve müessesatına düşman olmayan milletlerle daima 

dosttur......” 

 “Türk açık alın ile serbestçe çalışmayı sever…”  

 “Türkler hangi sınıf ve meslekte olurlarsa olsunlar, candan sevişirler…” 

 “Türk kadını ve hocası, çocukları İktisadi Misaka göre yetiştirir.”  

 

Kamuoyunun beklentilerinin büyük olduğu kongrenin yukarıda yer verildiği gibi, sonuç 

bildirgesinin daha çok ahlaki tavsiyeler içeren bir metnin görüntüsünde olması bazı 

eleştirilerin yapılmasına sebep olmuştur Bildirgeye bakıldığında eleştirilerin haklılık payı 

olduğu görülmektedir (Çelik 2020:37). Yapılan eleştirilerden bazıları, sonuç bildirgesi 

metninin çocukların anlayacağı seviyede yazılmış olduğu ve İktisat Kongresi gibi değil de 

Ahlak cemiyeti kararları gibi olduğu yönündedir.
3
 

Atatürk dönemi için (1923-1938) genellikle siyasetten, iktisada ülke yaşamında devletin güçlü 

şekilde müdahalelerde bulunduğu düşüncesi hakimdir. Halbuki ekonomiye müdahale daha 

çok 1930 sonrası dönemde yaşanmıştır. 1923-1930 arasında uygulanan ekonomi 

politikalarının İzmir İktisat Kongresi’nde belirlenen tavsiye nitelikli kararlar doğrultusunda 

yürütülmüştür. Buna göre, ekonomide, “dışa açık, yabancı sermayeye hoşgörülü” olunması 

benimsenmiştir. Temel slogan ise “liberalizm” olacaktır. Bu düşünce daha Kurtuluş 

Savaşı’nın başında kurulan ilk hükümetin programında da (9 Mayıs 1920) “Dostluğunu fiilen 

ispat edecek devletlerin ‘iktisadi çıkarlarını’ memleketimizin ‘iktisadi çıkarlarıyla 

bağdaştırarak’ kabule taraftarız.” Şeklinde ifade edilmiştir (Sander, 2009: 243-244). 1923-

1930 yılları arasında iktisat politikalarının bu görüş çerçevesinde yürütüldüğü görülmektedir.  

 

                                                           
3
 Örneğin, “8 Mart 1923 tarihli Akşam gazetesinde N.Ş. imzasıyla yayınlanan bir makalede şu yorum yer almaktadır: 

“Oniki maddeden ibaret olan bu Misak-ı İktisadiyi okuyunca hayrette kaldık.... Mesela, bakınız Misak-ı İktisadinin birinci 

maddesi:…, İkinci madde:..., Altıncı madde:. .. Bunlardan hiçbiri hiçbir Türk için meçhul olmadığı gibi, lalettayin bir insanın 

çocukluk zamanında öğrendiği şeylerdir. On iki madde içinde iktisadiyatımıza rehber olacak bir iki cümle var: Türkiye halkı, 

sarf ettiği eşyayı kendi yetiştirir; orman yetiştirir; madenleri kendi milli istihsali için işletir; mutavassıt istemez; inhisar 

istemez. Fakat bunlar da gayet umumi ve gayet tabii nasihatler hududunu geçmiyor. İktisat Kongresi bu suretle ansızın ahlak 

cemiyetine tebeddül etmiş... Hiç şüphesiz bu nasihatler gayet kıymetlidir. Fakat bunları bulmak, toplamak için 1135 kişinin 

İktisadiyat Kongresi namı altında da İzmir’e kadar giderek toplanması lazım değildi... bunun başına Misak-ı İktisadi yerine 

Misak-ı Ahlaki demek .... daha doğru olmaz mıydı.” (Ökçün, 1997: 307-308). 

, 

675

16-18 December 2022 INTERNATIONAL İSTANBUL MODERN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS -IV 

 

 

       www.istanbulkongresi.org                                                                                                         Istanbul, Türkiye



Bu düşüncelerden hareketle, diğer alanlarda (sağlık, eğitim vb.) başlatılan yeniliklerle birlikte 

ekonomi alanında da kalkınma hamleleri başlatılmıştır. Bunun için milli kaynakların başarılı 

bir şekilde kullanılması yoluna gidilmiştir.  Bu süreçte Türkiye’nin ilk özel bankası olan “İş 

Bankası” 26 Ağustos 1924 yılında kurulmuştur (Aydın, 2016: 113). İş Bankası’nın desteği ile 

1926 yılında Alpullu ve Uşak şeker fabrikaları, kısa süre sonra Turhal ve Eskişehir şeker 

fabrikaları açılmıştır. Yine 1926 yılında Emlak ve Eytam (yetimler) Bankası kurulmuş ve 

banka konut ihtiyacının karşılanmasına ve ülkenin imarına katkı sağlamak amacıyla 

çalışmalar yürütmüştür. Yine 1926 yılında “İstatistik Umum Müdürlüğü”nün Başbakanlık’a 

bağlı bir kuruluş olarak kurulması ile sayısal verileri derleyen, toplayan ve kullanan bir 

merkeze sahip olunmuştur (Akyüz vd., 2007: 278). 

Türk sanayiinin gelişmesine destek olmak amacıyla kurulan bankalardan biri de 19 Nisan 

1925’te açılan Sanayi ve Maadin Bankası’dır. Bu bankanın desteği ile de Kayseri Bünyan 

İplik Fabrikası, Isparta İplik Fabrikası, Kütahya Çini İşleri Fabrikası vb. fabrikalar 

açılmıştır. Söz konusu Sanayi ve Maadin Bankası, kendisine bağlı olarak kurulan bankaların 

1932 yılında Devlet Sanayi Ofisi’ne devredilmesiyle Sanayi ve Kredi Bankası’na 

dönüştürülmüştür. Bu iki kurum bir yıl sonra (1933) yeni bir yapılanmayla, ekonomide planlı 

döneme geçilince etkin faaliyetlerde bulunacak olan “Sümer Bank’a dönüştürülecektir. 1927 

yılında sanayiinin gelişmesi amacıyla birtakım kararlar alınmıştır. Bu kapsamda 28 Mayıs 

1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ve yatırımcılara; parasız arazi, ucuz hammadde 

ve enerji temini, ulaşım, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar sağlamıştır (Aydın ve Aydın, 2011: 

360-361).  

1925’te Türk Tayyare Cemiyeti kurulmuştur “İstikbal Göklerdedir” düşüncesiyle hava 

ulaşımının temelleri atılmıştır. Yine aynı yıl Kayseri’de uçuş elemanları yetiştirecek mektep 

Tayyare Mektebi adıyla okul ve 1926 yılında uçak fabrikası açılmıştır. Açılan fabrika ile uçak 

bakım ve onarımı, kısmen de olsa uçak yapımı hedeflenmiştir.19 Nisan 1926’da kabul edilen 

Kabotaj kanunu ile deniz taşımacılığı ve Türk ticaret filosu güçlendirilmiştir (Aydın ve Aydın, 

2011: 362-362). 

4. YERLİ MALI VE TASARRUF 

İktisadi alanda millileşme düşüncesinin oluşum sürecine bakmak için Osmanlı Devleti ile 

İngiltere arasında imzalanan 1938 tarihli ticaret antlaşmasına kadar gitmek gerekir. Zira, 1938 

tarihli ticaret sözleşmesini 1850’lerden itibaren, yabancı devletlerin demiryolu yatırımları vb. 

yatırımlar takip etmiş ve bunlara dış borçlar eklenmiştir. Bu süreçte oluşan ekonomide dışa 

bağımlı olmanın getirdiği olumsuzluklar içinde “milli iktisat” kavramının bir ekonomi modeli 

olarak konuşulmaya başlandığı görülmektedir. Söz konusu yüzyılın (19. Yüzyıl) sonlarında 

“milli iktisat” konusu aydınlar arasında (Ahmet Mithat ve Musa Akyiğitzade) tartışılmaya 

başlanmıştır. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde ise Yusuf Akçura, Ziya Gökalp gibi yazarlar 

tarafından (İktisadiyat Mecmuası, Türk Yurdu, İktisadiye gibi dergilerde tartışılarak) iktisatta 

millileşme düşüncenin yaygınlaşması için çalışılmıştır. Sevilay Özer’in araştırmasına göre, 

“Liberal iktisadi yaklaşımın Osmanlı Devleti için uygun bir model olmadığını söyleyen Yusuf 

Akçura Müslüman-Türk unsurun iktisadi alanda egemen güç olması gerektiğine dikkat 

çekmiştir. İttihat ve Terakki’nin önde gelen ideoloğu olan Ziya Gökalp
4
 ise iç kaynaklara 

dayalı, dış müdahalelere kapalı olarak hem tarım hem de sanayi alanında kalkınmayı 

başarmış olan Almanya örneğinden oldukça etkilenmiştir.” (Özer,2013:597). Bütün bunlarla 

Cumhuriyet Türkiye’si için milli iktisat konusunda düşünsel alt yapının hazırlandığını 

söyleyebiliriz. İttihat ve Terakki Partisi ise iktidar olduğu yıllarda yaptığı milli iktisat 

faaliyetleri ile uygulama alanına yani pratiğine katkı sağlayacaktır. 

 

                                                           
4
 Ziya Gökalp’in düşünceleri için bakınız: Vayni, Cafer (2012), Ziya Gökalp’in İktisadi Görüşleri, Sosyoloji 

Konferansları No: 46 (2012-2), ss. 35-43. 
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Türkiye’deki uygulamalara baktığımızda; Kurtuluş Savaşı’nın yürütüldüğü süreçte yerli malı 

kullanımının özendirilmesi konusu TBMM’de görüşülen konular içinde yer almıştır. Bu 

yıllarda özerinde özellikle durulan konu, elbiselerin yerli kumaştan dikilmesidir. Hatta, “yerli 

kumaştan elbise giyilmesine dair kanun tasarısı” hazırlanmış, kanun Aralık 1920 ile Haziran 

1921 arası süreçte TBMM oturumlarından tartışılmış ancak kanunun kabulü konusunda bir 

neticeye varılamamıştır. Yerli malı kullanma düşüncesini Tekalif-i Milliye emirlerinde de 

görmek mümkündür. Lakin yukarıda belirtildiği gibi İzmir İktisat Kongresi’nde örgütlü bir 

şekilde yerli malı kullanılmasını sağlayan tavsiye kararları alınacaktır (İlyas, 2021:648). 

Savaşın zaferle sonuçlanmasının hemen ardından İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması, burada 

bir yerli mali sergisinin açılması, konuşmalarda yerli malı ve tutumluluk üzerinde durulması 

ve sonuç bildirgesinde konuya yer verilmesi bu düşüncenin uygulanması için harcanan 

çabanın örneklerindendir
5
 (Aydın ve Aydın, 2011: 273-274).  

Milli iktisat tartışmaları içinde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair bir kanun tasarısı 

hazırlanmış ve 9 Aralık 1925 (R. 9.12.1341)’de TBMM’de görüşülmüş ve 688 sayılı kanun 

olarak kabul edilmiştir.  Kanun, 20 Aralık 1925 (R. 20.12.1341) tarih ve 249 numara ile 

Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konmuştur. Tutanaklardan anlaşıldığına göre, konu 

mecliste tartışılırken büyük destek görmüştür.  Yapılan konuşmalarda ekonomi alanında 

bağımsızlığın sağlanması ile bir ülkenin ancak bağımsız olabileceği üzerinde durulmuştur 

(TBMM Zabit Ceridesi, 9 Zilhicce 1341, Devre:2, İçtima senesi: 3, Cilt:20, s 46, 64:80; 

Resmî Gazete, 20.12.1341, No: 249; Yerli Kumaştan Elbise Giyilmesine Dair Kanun, Kanun 

No: 688, Kanunlar Dergisi, Cilt: 4; İlyas, 2021:650). 

Yerli malının teşvik edilmesi adına 1926 yılında bu defa İzmir’de “Yerli Mamulâtı 

Müstehlikler Cemiyeti” kurulmuştur. Cemiyetin nizamnamesinde yerli malı kullanımı 

konusunda halkın özendirilmesini sağlamak amacıyla okul, halka açık yerler ile gazete ve 

dergilerin kullanılacağını belirtilmiştir (Yerli Mamulât Müstehlikleri Cemiyeti Nizamnâmesi, 

1341, s. 1-8; İlyas, 2021:650). 1929 yılına gelindiğinde İstanbul’da Yerli Mallarını Koruma 

Cemiyeti kurulmuştur (Özer, 2013: 599; İlyas, 2021:650). Ana faaliyet alanlarını, tasarruf 

alışkanlığını geliştirmenin, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmanın ve yurt sevgisi 

oluşturmanın oluşturduğu Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti’nin kuruluş nizamnamesinde 

“gayesi”, şu şekilde belirtilir (Genç, s.1, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/): 

 

 “Yerli malları tanıtmak, sevdirmek ve kullandırmak amacıyla 1929 yılından itibaren her 

yıl 12 ile 19 Aralık tarihleri arasındaki hafta, tüm ülkeyi kapsayan “Tasarruf ve Yerli 

Malı” haftası olarak kutlanır. Belli başlı büyük şehirlerinde yerli mallar sergisi açılır 

ve amaca yönelik yayınlar yapılır. Ayrıca yurt dışında açılacak uluslararası sergilere 

katılarak, sanayi ve zirai ihraç ürünleri tanıtılır”.  

 “Yerli malların miktarını, çeşitlerini ve kalitelerini arttırmak amacıyla Sanayi 

Kongresi, Ziraat Kongresi’ düzenlenir ve Ankara’da bir ‘Sergi Evi’ kurulur”. 

 “Yerli mallarının sürümünü artırmak suretiyle milletin iyi yaşamasını temin etmek için 

çalışılır.”  

 

Cemiyet, halka milli iktisat ile milli teşkilatlanmanın gerekliliğini ve milli tasarruflardan milli 

sermayenin nasıl biriktirilebileceğini aşılama konusunda yayın ve propaganda faaliyetleri 

                                                           
 5
 Ahmet İlyas’ın, Yahya S. Tezel tarafından yapılan araştırmasından aktardığına göre İzmir İktisat Kongresi’nin 

sonuç bildirgesinde yerli malı kullanımı ve tutumluluk konusu şu şekildedir: “Türkiye halkı, sarf ettiği eşyayı 
mümkün mertebe kendi yetiştirir. Çok çalışır: Vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar. Millî istihsali temin için icabında 

geceli gündüzlü çalışmak şiarıdır.” (4.madde). “Türkiye halkı, servet itibariyle bir altın hazinesi üzerinde oturduğuna 

vakıftır. Ormanları evladı gibi sever, bunun için ağaç̧ bayramları yapar; yeniden orman yetiştirir. Madenlerini kendi millî 

istihsali için işletir ve servetlerini herkesten fazla tanımaya çalışır.”(5. madde).  “Türkiye halkı mukaddesatına, topraklarına, 

şahıslarına ve mallarına karşı yapılan düşman fesat ve propagandalarından nefret eder ve daima bunlarla mücadeleyi bir 

vazife bilir.” (6. Madde) (Tezel, 1982: 137; İlyas, 2021:649). 
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yürütmeyi amaçlamıştır. Bu kapsamda değişik vilayetlerde Sanayi sergileri açılmış, ziraat ve 

sanayi kongreleri düzenlenmiştir (Genç, s.2, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/). 1929 

yılından başlayarak her yıl “Aralık ayının 12’si ile 19’u arasındaki yedi gün” yerli malı ve 

tasarruf haftası olarak Türkiye’nin her yerinde kutlanmaları yapılmıştır (Özer, 2013: 601). 

5. EKONOMİDE DEVLETÇİLİK (1930-1938) 

Türkiye’nin bağımsızlık zaferi sonrası başlattığı liberal ekonomi uygulamaları devam ederken 

1929 dünya ekonomik buhranı
6
  yaşanmaya başlanmıştır. Bu olumsuz durum Türkiye’nin 

İzmir İktisat Kongresi ile benimsediği liberal politikalara son verip (Sarıçoban, 2020: 235), 

ekonomide “devletçi” politikalar uygulamaya başlamasına neden olmuştur. Zaten 1923-1930 

yılları arasından, özel sektörün yetersiz ve tecrübesiz oluşu, yeteri sayıda teknik elemanın 

olmayışı gibi nedenlerden, bütün çabalara rağmen ekonomi alanında (sanayi, ticaret, 

bankacılık, finans ve ulaştırma alanlarında) istenilen hederlere ulaşılamamış idi. (Aydın ve 

Aydın, 2011: 360-361). Ayrıca bu dönem “Lozan Barış Antlaşması” sürecinde kabul edilen 

“Ticaret Sözleşmesi” gereği dış ticaret üzerindeki sınırlamaların 1929 yılına kadar devam 

etmesi de ekonomiyi millileştirme konusunda zorluklar yaşanmasına sebep olmuştur. 

Nitekim 1930 yılından itibaren uygulamaya konulan planlı ekonomi ile yeni bir aşamaya 

geçilmiştir. Şöyle ki, New York borsasının hisse senetleri fiyatlarının düşüşüyle 1929 Dünya 

Ekonomik Buhranı başlamış, bu fiyat düşüşünü iflasların takip etmesi Amerika Birleşik 

Devletleri’nin dışarıya verdiği krediyi de durdurmasına sebep olmuştur. Böylece Amerika 

Birleşik Devletleri’nde başlayan ekonomik kriz kısa sürede tüm dünyaya yayılmış, Türkiye’de 

bundan olumsuz yönde nasibini almıştır (Sander, 2000: 38-39; Özer, 2013:.600). 

Cumhuriyet yönetimi ülkede siyasal, sosyal ve ekonomik sorunları aşmaya çalışırken 

yukarıda da sözü edilen dünya ekonomik buhranı başlamıştır.  Dünyayı sarsan söz konusu 

kriz diğer ürünlerle kıyaslandığında tarım ürünleri piyasasında fiyatların düşmesine sebep 

olmuştur. Bu durum geleneksel tarım üreticisi olan Türkiye’de döviz gelirlerinin hızla 

düşmesine neden olmuştur. Bu sebeple tarım üreticileri büyük bir yoksullukla karşı karşıya 

kalmıştır. Ayrıca Türk lirası hızla değer kaybetmiştir. Bu olumsuz koşulların önüne geçmek 

için Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılanlara bakıldığında ekonomik seferberlik başlatmıştır 

denilebilir (Tokgöz, 2005:323-324).  

Ekonomik buhranın yaşandığı ve Türkiye’yi de etkisi altına aldığı bir süreçte, Mustafa Kemal 

Paşa ve çalışma arkadaşları ülkenin iktisadi koşullarını çok iyi değerlendirmişler, 1930 

yılından itibaren ülkenin sosyo-ekonomik yapısına uygun olan tedbirleri almaya; devletçilik 

ilkesinin gereği olan yasaları çıkarmaya, kurumları kurmaya girişmişlerdir (Tokgöz, 

2005:323-324).  Bu kapsamda 1931 yılında Merkez Bankası faaliyete geçirilmiş ve böylece 

ülkede kurulmakta olan yeni ekonomik düzenin korunması için önemli bir gelişme 

yaşanmıştır. Bu gelişme ile Osmanlı Bankası’nın ve azınlıkların ulusal ekonomiye ters düşen 

karar ve uygulamaları etkilerini yitirmiştir. 1933 yılında kurulan Sümer Bank, köşe taşları 

Atatürk tarafından konan ve devletçilik anlayışı ile yapılan uygulamaların ‘sürükleyici gücü 

ve temel öğesi olarak görevler üstlenmiştir. Zira, Erdinç, Tokgöz’ün araştırmasına göre, 

tamamı kamuya ait 20 milyon civarında sermayeyle faaliyete geçen banka; 4 sınai işletme, bir 

satış mağazası iki banka şubesi devralarak çalışmaya başlamıştır. Bankanın kuruluş yasasında; 

hammaddesi ülke içinden sağlanacak sınai yatırım projelerine öncelik vermesi öngörülmüş ve 

bu doğrultuda çalışmalar yürütülmüştür.  1938 yılına gelindiğinde ise bir devlet bankası olan 

Halk Bankası kurulmuştur (Banka 1933 yılında kurulmuş ancak kaynak yetersizliği nedeni ile 

1938’de bir kamu bankası olarak örgütlenebilmiştir) (Tokgöz, 2005: 324). 

 

                                                           
6 “Büyük Buhran da denilir. 1929 yılında başlayan ve 1930’lu yıllar boyunca devam eden dünya çapında bir ekonomik 

krizdir. İlk olarak ortaya çıktığı 24 Ekim günü sebebiyle Kara Perşembe olarak da adlandırılan bu krizin başladığı yer 

Amerika Birleşik Devletleri’dir (https://www.haberturk.com/ Erişim tarihi:12.12.2022). 
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Atatürk’ün bir kalkınma modeli olarak gördüğü devletçilik anlayışı “karma ekonomi modeli 

olup”, ekonomik bağımsızlık ve hızla kalkınma olarak iki ana hedefe sahipti. Söz konusu 

ekonomi modeli ile “serbest piyasa ekonomi modeline” karşı çıkılmamıştır. Aksine zamanı 

geldiğinde, o gün için devlet sektörünün üstlendiği görevlerin bir kısmının özel sektöre 

devredilmesi istemiştir (Aydın ve Aydın, 2011: 362). Bu uygulamada ekonomide bütün işlerin 

devlet tarafından yapılacağı anlamı yoktur. Özel sektörün güçlenmesine bağlı olarak devletin 

ekonomideki rolü azalacaktır. Devletçilik ilkesi doğrultusunda beş yıllık sanayi planları 

hazırlanmıştır. 

5.1. BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI (1933-1938)  
Ekonomide, “devletçilik” ilkesi uygulamaları doğrultusunda 1933-1938 yılları arasında 

“Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı” uygulamaya konulmuştur. Sadece sanayi kesimini konu alan 

bu program ile 5 yıllık bir süre içinde hangi alanlarda ne gibi yatırımların yapılacağı 

belirlenmiştir (İlkin 1974: 320; Bulut, 2003: 94). Program dahilinde 5 yıllık süre zarfında 

yapılması planlanan 20 fabrikanın kurulmasına yönelik koordinasyon ve yürütme görevi 

Sümerbank'a verilmiştir. Planda öngörülen yatırımlar şunlardır (Birinci Beş Yıllık Sanayi 

Planı 1936: 12; Tokgöz 1995:44): 

 

 “Dokuma sanayi (pamuk, kendir, yün)”,  

 “Maden sanayi (demir, kok, kömür türevleri)”, 

 “Selüloz sanayi (selüloz, kâğıt, karton, suni ipek)”, 

 “Seramik sanayi (şişe, cam, porselen)”,  

 “Kimya sanayi (zeytinyağı, klor, südkostik, süperfosfat).” 

 

Yatırımlara ayrılan paya bakıldığında; “Dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya olmak 

üzere beş kesimden oluşan planda toplam yatırımlar içinde dokuma sanayiinin payı %49,9, 

maden sanayiinin % 26, 9, selüloz sanayiinin % 5,3” civarında olduğu görülmektedir 

(Afetinan 1972: 141).  Görüldüğü gibi yatırımlarda dokuma sanayii ile madencilik sektörüne 

büyük önem verilmiştir. Bu yatırımlarda,” madencilik ile ilgili olanlar Etibank'a dokuma 

sanayii ile ilgili olanlar Sümerbank'a, bağlanmıştır.” Bu kuruluşlar yakın döneme kadar 

faaliyetlerini sürdürmüşlerdir (Başol 1992: 56). Plan kapsamında kurulan fabrikalar: 

 

 “Kimya sanayi dalında: Suni ipek (Gemlik), gülyağı (Isparta), kibrit asidi (İzmit).”  

 “Toprak sanayi dalında: Seramik (Zonguldak), cam ve şişe (Paşabahçe) ve farklı 

yerlerde çimento fabrikaları.”  

 “Demir sanayi dalında: Karabük.” 

 “Kâğıt ve selüloz dalında: İzmit.”  

 “Kamganı sanayi dalında: Merinos-Bursa.”  

 “Kükürt sanayi dalında: Keçiborlu.” 

 “Süngercilik dalında: Bodrum.”  

 “Kendir sanayi dalında: Kastamonu.” 

 “Pamuklu dokuma sanayi dalında: Bakırköy, Kayseri, Ereğli, Nazilli ve Malatya.”  

 “İplik ve dokuma dalında: Iğdır.” 

 

Yukarıda da söz edildiği gibi planın uygulamaya konduğu yıllar, Türkiye'nin Dünya 

Ekonomik Krizinin etkilerini yaşadığı yıllardır. 1931-1933 yılları arasında hazırlanıp Mayıs 

1934'te yürürlüğe giren bu plan (Başol 1992:56) sayesinde tüm olumsuzluklara rağmen çok 

önemli işletmeler kurulmuştur ve ekonomide başarı sağlanmıştır. Ulus Gazetesi’nin 2 Mart 

1937 tarihli haberine göre, Maliye Vekaleti, yeni bütçenin 17 milyon Türk lirası fazla 

verdiğini, vergi artırması yapılmayacağı ve yeni vergiler konmayacağını müjdelemiştir. Bütçe 

fazlasının; 2,3 milyonunu eğitime, 1,5 milyonunu sağlığa, 900 binini ormanların ıslahına, 8 
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milyonun da sanayileşmeye ayrılacağı belirtilmiştir (Ulus Gazetesi, Yıl: 18, No 509. 2 Mart 

1937/ Salı, s.1). Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nın başarıyla uygulanması sonucu, 1936 

yılında yayınlanan ve 1938-1943 döneminde uygulanması planlanan çok daha geniş kapsamlı 

İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıştır. 

Sonuç olarak, 15 yıllık sürede Gayri Safi Milli Hasıla ortalama %8 oranında büyümüştür. 

Dönemin 2. Yarısından itibaren dış ticaret sürekli fazla vermiştir. Bu da Türk lirasının ABD 

(Amerika Birleşik Devletleri) doları karşısında değer kazanmasına ve kurun 1934-1938 yılları 

arasında (5 yıl boyunca) 1 dolar eşittir 1,26 Türk lirası düzeyinde kalmasını sağlamıştır. 

Merkez Bankası’nda da 36 Milyon liralık döviz, ile 26 ton altın birikmiştir. Türkiye’de nüfus 

bu süreçte 11 milyondan 16 milyona yükselmiştir. Yürütülen ekonomik faaliyetlerle nüfus 

artmasına rağmen yoksulluk görece azalmıştır. Şöyle ki, öncesinde ununu, basmasını 

(Amerikan bezi), şekerini ithal eden ülke söz konusu süreçte kendine yeter duruma gelmiştir 

(Tokgöz, 2005: 327-328). 

6. SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nden dışa bağımlı, Batılı devletlerin açık pazarı durumuna gelmiş, yerli 

sanayi ürünleri Batılı devletlerin Osmanlı pazarlarına sürdüğü seri üretim ürünlerle rekabet 

edemez durumda ve 1911 ile 1918 yılları arasında yaşanan savaşlar nedeni ile halkı yoksulluk 

içinde olan kötü bir ekonomik miras devralınmıştır. Bu koşullar içinde 19 Mayıs 1919’da 

Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır. Savaş ekonomisini oluşturmak, askerin ihtiyaçlarını karşılamak 

için yoksulluk içinde yaşayan halka başvurmaktan başka kimsesi olmayan Ankara Hükümeti, 

Tekalif-i Milliye Emirleri ile Anadolu halkından savaşı zafere ulaştırmak için elinde ne var 

yok ise orduya teslim etmesini istenmiştir. Türk halkının elinde olanı orduya bağışlaması, 

Hint Müslümanları ile SSCB’nin gönderdiği yardımlar, Güney cephesinde Fransızların 

götüremediği için kalan mühimmat ve İstanbul’dan kaçırılan malzemelerle Büyük taarruz için 

hazırlanılmıştır. Bu arada halkı olası bir kıtlıktan korumak için kanuni düzenlemeler de 

yapılmış ve böyle bir kıtığın yaşanması önlenmiştir. Yapılan hazırlıklar sonucunda 9 Eylül 

1922’de Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmıştır. Söz konusu savaş koşulları içinde milli 

iktisat oluşturma, ekonomik koşulları iyileştirme ve yerli malı kullanmayı yaygınlaştırma gibi 

çalışmalar da başlatılmıştı. Zaferle birlikte Mustafa Kemal Paşa, askeri zaferlerin iktisadi 

zaferlerle taçlandırılması gerektiği inancı ile hareket etmiş ve iktisadi alanda da zafere ulaşma 

mücadelesi başlatmıştır. 

Zafer sonrasında nihai barısı sağlamak için toplanan Lozan görüşmeleri kesintiye uğradığı 

süreçte İzmir’de bir iktisat kongresi (1923) düzenlenmiştir. Kongre’de sanayi, işçi, tarım, 

çiftçi vb. her kesimin yaşadığı sorunlar tartışılıp, çözümüne yönelik kararlar alınmıştır. Bu 

süreçte yerli malı kullanımı konusu da gündemde olmuştur. Kongrede alınan kararların 

hukuki tutarlığı olmayıp tavsiye niteliğindedir. Bu tavsiye nitelikli kararlar 1923-1930 yılları 

arasında idarecilerin ekonomi politikalarına rehber olmuş; bu doğrultuda serbest ekonomi 

politikaları uygulanmaya çalışılmıştır. Bu koşullar içinde İş Bankası gibi bankalar açılmış, 

Alpullu şeker fabrikası gibi fabrikalar kurulmuştur. Bütün bunlara rağmen söz konusu süreçte 

ekonomide istenilen hedeflere tam ulaşılmamıştır. 1929 Dünya ekonomik buhranı ile süreç 

daha da kötüye gitmeye başlamıştır. 

Ekonomi de yaşanan söz konusu olumsuz gelişmeler Atatürk ve yakın arkadaşlarının planlı 

ekonomiye geçme kararı almasına sebep olmuştur. Böylece 1930 yılından itibaren devletin 

kontrolünde planlı ekonomi uygulamaları başlatılmış ve Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 

hazırlanarak uygulamaya konmuştur. Planlı ekonomi modeli ile iktisadi alanda belirlene 

hedefler yakalanmış, planlanan fabrikalar açılmış, yeni bankalar kurulmuştur. 15 yıllık sürede 

Gayri Safi Milli Hasıla ortalama yüzde sekiz oranında büyümüştür. 1 doların 1,26 Türk 

lirasına eşit olduğu bir dönem yaşanmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de bu süreçte nüfus 16 

milyona ulaşmış, nüfusun artışına rağmen ekonomik açıdan kendi kendine yeten bir ülke 
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durumuna gelinmiştir. Daha önce ihraç edilen un, şeker, basma artık ülkede üretilir hale 

gelmiş; yerli mal özelliği kazanmış, ihraç ürün alımının azaltılması sağlanmıştır. 
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